
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ № ___ 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 

16 квітня 2021 року № 288-VIII «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності Арцизької  міської територіальної громади, 

управління яким здійснює Арцизька міська рада» 

Керуючись статтями 142, 143, 144 Конституції України, статтею 136 
Господарського кодексу України, пунктом 31 статті 26, пунктами 1, 2, 5, 7 

статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи положення Закону України  від 17 листопада 2020 року               
№ 1009-IХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», з метою 
упорядкування обліку об’єктів комунальної власності Арцизької міської 

територіальної громади, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від            

16 квітня 2021 року № 288-VIII «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності Арцизької міської територіальної громади, управління 

яким здійснює Арцизька міська рада», а саме: 
- додаток 1 «Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Арциз» доповнити об’єктами згідно Списку 

об’єктів, які додаються до переліку об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності  територіальної громади м. Арциз  (Додаток 1); 

          2. Об’єкти, балансоутримувачем яких згідно  додатків до цього рішення 

визначено Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради», закріпити за даним 
підприємством на праві господарського відання. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони природи.  

 

 
Проект рішення підготовлений 

відділом комунальної власності, земельних 

відносин та екологічних питань 

Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 

  



Додаток  1 

до проекту рішення Арцизької міської ради 

 

Список об’єктів, які додаються до переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності  територіальної 

громади м. Арциз 

 
 

Назва 

підприємства,  

установи, 

організації, 

закладу/ 

балансоутримувача  

Юридична адреса. 

Реєстраційний № 

№  

з/п 

 

Назва майна  

(основних засобів) 

 

Місце  

знаходження 

  

 

Коротка 

характерист

ика 

  

 

Рік вве- 

дення в 

експлу- 

атацію 

 

Площа, 

га, 

кв.м., 

шт 

Балансова 

вартість, 

грн. 

 

Первісна 

вартість, 

 грн. 

 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

"Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

Арцизької міської 

ради" 

м. Арциз, вул. 

Добровольського,5   

ЄДРПОУ:38661186 1 Гараж 

с. Главані, вул. Бессарабська, 

57  Кам’яний 1968 20,4  2630,00 

         


