
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
        РІШЕННЯ

від 20.12.2017  № 7/48-5
            м. Покровськ

Про звернення до Кабінету Міністрів 
України щодо передачі об’єкта 
права державної власності 
у комунальну власність територіальної 
громади міста Покровська Донецької області 

Керуючись  ст.  329  Цивільного  кодексу  України,  ст..3,4  Закону  України  «Про
передачу   об’єктів  права  державної  та  комунальної  власності»,  на  підставі  п.51  ч.1
ст.26,ч.1 ст.59 та ч.2 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада 

ВИРІШИЛА:

1.Звернутися  до  Кабінету  Міністрів  України  з  ініціативою-пропозицією  щодо
безоплатної  передачі  об’єкта  нерухомого  майна  права  державної  власності  будівлі
колишньої  Красноармійської  лінійної  санітарно-епідеміологічної  станції  Донецької
залізниці,  яка  розташована  за  адресою:  м.  Покровськ  Донецької  області  провулок
Мостовий,  буд.  30 загальною площею 624,1 кв.м.,  що  віднесено до сфери управління
Міністерства  охорони  здоров’я  України,  а  право  оперативного  управління  майном
належить  Державній установі «Донецький обласний  лабораторний центр Міністерства
охорони  здоров’я  України» (код   ЄДРПОУ  38531102.  84307,  Донецька  обл.,  місто
Краматорськ, вулиця Кіма, будинок 2).

2.Надати згоду на  безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної
громади міста Покровська Донецької області об’єкта нерухомого майна, вказаного в п.1
даного рішення, шляхом передачі його із державної власності відповідно до вимог чинного
законодавства  з  умовою,  що  зазначене  майно  використовуватиметься  для  соціально-
культурних потреб територіальної громади міста.

3.Житлово-комунальному  відділу  Покровської  міської  ради  9Юзипович)
підготувати ініціативні пропозиції щодо безоплатної передачі об’єкта нерухомого майна,
вказаного  в  п.1  даного  рішення,  та  внести  їх  до  Міністерства  охорони  здоров’я  з
дотриманням вимог  постанови  Кабінету Міністрів  України  від  21.09.1998  року №1482
«Про порядок передачі об’єктів права державної  та комунальної власності» зі змінами та
доповненнями.

4.Координвація щодо виконання даного рішення покласти на за ступника міського
голови Гордієнка Д.В.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони довкілля та
благоустрою (Касьян).

Покровський міський голова Р.В.Требушкін
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