
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "___" ___________ 2020 року            № ____ 

 

Про затвердження акта  

приймання-передачі  
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я», відповідно до рішень Міської 

ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3098 «Про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста обласного значення»,                      

від  14 лютого 2020 року № 3099 «Про припинення Новенської селищної ради 

шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького», від 18 серпня 

2020 року № 3332 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

майнового комплексу (приміщення), який розміщений за адресою:                             

місто Кропивницький, вул. Металургів, 25-а та перебуває у комунальній 

власності територіальної громади смт Нового», враховуючи рішення 

Новенської селищної ради міста Кропивницького від 28 лютого 2020 року                     

№ 1454 «Про передачу об’єктів до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького», Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити акт приймання-передачі об’єкта до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнового комплексу 

(приміщення), який розміщений за адресою: місто Кропивницький,                          

вул. Металургів, 25-а та перебуває у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового. 
 

2. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним 

некомерційним підприємством «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» із зарахуванням на баланс об’єкта, зазначеного у пункті 1 

даного рішення.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу функціональних повноважень. 
 
Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Марина Кривенко 35 83 16 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«____» ___________ 2020 року № ___ 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

об’єкта до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького майнового комплексу (приміщення), який розміщений за 

адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 25-а та перебуває у 

комунальній власності територіальної громади смт Нового 
 

 

Комісія утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 серпня 2020 року № 3332 «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького майнового комплексу (приміщення), який розміщений за 

адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 25-а та перебуває у 

комунальній власності територіальної громади смт Нового» у складі: 

 

Голова комісії 

 

КРИВЕНКО 

Марина Вікторівна 

РНОКПП - ********** 

   - головний спеціаліст фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького 

 

Секретар комісії 

БОНДАРЬ 

Тетяна Володимирівна 

РНОКПП - ********** 

3295208240 

   - головний спеціаліст фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького 
 

Члени комісії: 
 

ДЕНИСЕНКО 

Сергій Павлович 

РНОКПП - ********** 7 

-   

 

виконуючий обов’язки старости 

Новенського старостинського округу 

   

ЛАКАТОШ 

Вадим Іванович 

РНОКПП - ********** 

3232707112 

- головний спеціаліст відділу організаційного 

та правового забезпечення управління 

комунальної власності Міської ради                    

міста Кропивницького 

   

МИХАЛЬСЬКА 

Альона Юріївна 

РНОКПП - ********** 

3069004087 

- головний спеціаліст відділу капітального 

ремонту, реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства 

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького  
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ОЛІЙНИК 

Наталія Анатоліївна 

РНОКПП - ********** 

2866121169 

- бухгалтер (з обліку основних засобів) 

комунального некомерційного підприємства 

«Поліклінічне об’єднання» Міської ради 

міста Кропивницького» 

   

ОМЕЛЬЧЕНКО 

Лариса Олександрівна 

РНОКПП - **********  

2866121169 

 

- старша сестра медична поліклінічного 

відділення № 3 комунального 

некомерційного підприємства «Поліклінічне 

об’єднання» Міської ради  

міста Кропивницького» 

   

ПУШКАРЕНКО 

Майя Григорівна 

РНОКПП - ********** 

2240205263 

 

- бухгалтер з обліку основних засобів, 

медикаментів та господарських матеріалів 

комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кропивницького»  

Міської ради міста Кропивницького» 

   

СЕЛІНА 

Віра Іванівна 

РНОКПП - ********** 

2028804600 

 

- старша сестра медична амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини № 7 

комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2  м. Кропивницького»  

Міської ради міста Кропивницького» 

   

ЩЕКАТУРІН 

Сергій Володимирович 

РНОКПП - ********** 6 

- інспектор Новенської селищної ради 

   

ЯРЕМЧУК 

Валентина Сергіївна 

РНОКПП - **********  

3250312088 

- депутат Міської ради міста Кропивницького 

 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25491, вул. Металургів, 25-а, смт Нове, м. Кропивницький  

належить Новенській селищній раді, 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Поліклінічне 

об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила, що до складу майнового комплексу, що передається, 

належать: поліклініка, вхід в підвал, ганок, вимощення (відповідно до 

свідоцтва про право власності від 16 жовтня 2007 року, яке видане виконавчим 

комітетом Новенської селищної ради Кіровського району міста Кіровограда). 

 

 



 
 

3 
 

Згідно з балансом (інвентарна картка №1 групового обліку основних 

засобів) будівля поліклініки, інвентарний номенклатурний номер 101310020 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1985 рік 

будівельний об’єм (загальний) 16 264,12 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 1 531,35 кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-_____ гектарів 

загальна площа будинку 3 824,2 кв. метрів 

Вартість основних фондів:  

первісна вартість 3 996,1 тис. гривень 

знос 2 997,0 тис. гривень 

Пропозиції комісії  

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від                              

18 серпня 2020 року № 3332 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

майнового комплексу (приміщення), який розміщений за адресою:                                   

місто Кропивницький, вул. Металургів, 25-а та перебуває у комунальній 

власності територіальної громади смт Нового» затвердити                                              

акт приймання-передачі. 

 До акта приймання-передачі додається (в 1 прим.): 

-  акт обстеження приміщення; 

-  інформація про орендарів приміщення; 

-  копії договорів оренди приміщення; 

-  запити управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького та 

відповіді Новенської селищної ради; 

-  копія технічного паспорта приміщення; 

-  копія свідоцтва про право власності від 16 жовтня 2007 року; 

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно                                         

від  16 жовтня 2007 року 

 

 

Голова комісії:                                                         М.КРИВЕНКО 
 

Секретар комісії                                                       Т.БОНДАРЬ 
 

Члени комісії                                                            О.ДЕНИСЕНКО 
                                                                                          

 ___________________ В.ЛАКАТОШ 

___________________ А.МИХАЛЬСЬКА 

___________________ Н.ОЛІЙНИК 

___________________ Л.ОМЕЛЬЧЕНКО 

___________________ М.ПУШКАРЕНКО 

___________________ В.СЕЛІНА 

___________________ С.ЩЕКАТУРІН 

___________________ В.ЯРЕМЧУК 
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