
                                                                                                                                                 

 УКРАЇНА  

 ГО РОДН ЯН СЬ КА  МІСЬ К А РА ДА  

 РІ ШЕН НЯ  

                                         (одинадцята   сесія   восьмого  скликання) 

 

від 23  грудня  2021 року 

м. Городня 

 

Про  укладення  договору 

купівлі - продажу 

 

      Розглянувши  клопотання  Комунального  некомерційного підприємства  

«Городнянський  центр  первинної  медико – санітарної  допомоги»  Городнянської  

міської  ради,  відповідно до  пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України,  

рішення  першої  сесії  восьмого  скликання  від 10.12.2020 року  «Про затвердження 

Програми місцевих  стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів  

лікувально-профілактичних закладів  громади на 2021-2025 роки»  та  рішення  десятої  

сесії  восьмого  скликання  від  02.12.2021 року  «Про внесення змін до рішення першої 

сесії восьмого скликання від 10.12.2020 р.  «Про затвердження Програми місцевих  

стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів  лікувально-

профілактичних закладів  громади на 2021-2025 роки»», з метою забезпечення 

ефективного розвитку системи охорони здоров’я, вдосконалення надання медичної 

допомоги населенню Городнянської міської ради, подальшого підвищення якості 

медичного обслуговування населення громади, його доступності, впровадження нових 

підходів до організаційної роботи та заохочення медичних працівників до праці, 

створення належних умов праці,  керуючись  пунктом 22 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Городнянська міська рада  

 

                                                   В И Р І Ш И Л А: 

 

             1.Придбати,  шляхом  укладення  договору  купівлі – продажу,  житлового  

будинку  за  адресою:   м. Городня,  вул. Зарічна,  буд. № 17,   житловою  площею – 59,3 

кв.м., загальною  площею – 109,2 кв.м.,  земельну  ділянку площею  0,1 га для  

обслуговування  житлового  будинку  -  кадастровий  номер  7421410100:00:001:0937  та  

земельну  ділянку  площею  0,0349 га для  ведення  особистого  селянського  господарства  

-  кадастровий  номер  7421410100:00:001:0938  у Мохаммад  Олени  Анатоліївни  за  суму  

не  більше  експертної  оцінки.                 

             2.Виділити  кошти  на  рахунок ТПКВК  МБ  0116086  «Інша  діяльність  щодо  

забезпечення  житлом  громадян»  КЕКВ 3121  (капітальне будівництво  (придбання)  

житла)  у  сумі 900 000,0 грн (але не більше ніж визначена експертною оцінкою) за 

рахунок коштів місцевого бюджету.  Кошти  перерахувати  на рахунок КНП  

«Городнянський  центр  первинної  медико – санітарної  допомоги»  Городнянської  

міської  ради. 

             3. Договір  купівлі – продажу  з  реєстрацією  права  власності  оформити  на  

покупця  КНП  «Городнянський  центр  первинної  медико – санітарної  допомоги»  

Городнянської  міської  ради. 

             4. Доручити генеральному  директору КНП  «Городнянський  центр  первинної  

медико – санітарної  допомоги»  Городнянської  міської  ради  М.П.Назаренку,  а  в  разі  



його  відсутності особі  на  яку  будуть  покладені повноваження,  підписати  договір  

купівлі-продажу,  та  визначити  при  цьому  умови  оплати  договору.   

5. Витрати за оформлення договору купівлі-продажу покласти на продавця. 

            6. Після  укладення  договору купівлі -продажу  зобов’язати  покупця  звернутися  

до  міської  ради  з  клопотанням  щодо  надання  житловому  будинку  статусу  

службового  житла.                            

             7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

бюджету, планування,  фінансів,  соціально-економічного розвитку,  законності  та  

правопорядку. 

 

 

 

Міський  голова                                                                          Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


