
                                                                                                          
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 лютого 2013 року        №  307 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення районної ради 

від 12 травня 2010 року № 326 

“Про управління об’єктами 

спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ району” 

 
 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та статті 60 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА 

 

1. Внести  доповнення до рішення районної ради від 12 травня 2010 року № 

326 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ району”, з урахуванням змін внесених рішеннями районної 

ради від 9 липня 2010 року № 349 та від 20 травня 2011року № 81 «Про 

внесення змін до рішення районної ради від 12 травня 2010 року № 326 

«Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл 

та селищ району»».  а саме: 

 

- Додаток 1  «Перелік підприємств, установ і організацій спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району» доповнити  пунктами 50 та 51: 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, установи, 

організації спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл 

району 

Юридична 

адреса 

Примітка 

50 Стаціонарне відділення для постійного 

проживання с. Троянка 

Територіального центру соціального 

с. Троянка 

вул. Центральна, 

37 

 



обслуговування (надання соціальних 

послуг) Голованівського району 

(частина приміщення Троянської 

лікарської амбулаторії) 

51 КЗ «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

смт. 

Голованівськ, 

вул. XXII 

Партз’їзду,  2. 

 

 

 

- Додаток 5  «Перелік підприємств, установ і організацій спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району, право забезпечувати галузеву 

політику яких надане структурним підрозділам районної державної 

адміністрації без права розпорядження майном спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району, що перебувають на балансі даних 

підприємств, установ та організацій»   підрозділи «Територіальний центр 

соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 

управління праці та соціального захисту населення Голованівської 

райдержадміністрації» та «Відділ охорони здоров’я Голованівської 

райдержадміністрації» доповнити відповідно пунктами  3 та 3: 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, установи, 

організації спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл 

району 

Юридична 

адреса 

Примітка 

Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та 

одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального 

захисту населення Голованівської районної державної адміністрації 

3. Стаціонарне відділення для постійного 

проживання с. Троянка 

Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Голованівського району 

(частина приміщення Троянської 

лікарської амбулаторії) 

с. Троянка 

вул. Центральна, 

37 

 

Відділ охорони здоров’я Голованівської райдержадміністрації 

3. КЗ «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

смт. 

Голованівськ, 

вул. XXII 

Партз’їзду,  2. 

 

 

 
 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 


