
  
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

 від "13" вересня 2016 року                                                                   № 478 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого  
комітету Кіровоградської міської ради  
від 14 липня 2016 року № 372 «Про створення  
комісії з питань приймання-передачі цілісного  
майнового комплексу  державного закладу  
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19  
Міністерства охорони здоров'я України» 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи лист державного закладу «Спеціалізована                                 
медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України»                             
від 22.07.2016 року № 120, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 14 липня 2016 року № 372 «Про створення комісії з питань приймання-
передачі цілісного майнового комплексу  державного закладу «Спеціалізована 
медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України», а саме: 

в назві рішення та пункті 1 виключити слово «приймання»; 
в пункті 1 слово «Кіровоград» замінити на слово «Кропивницький»; 
пункт 2 викласти у новій редакції: «2. Комісії розпочати                                             

роботу з 13 вересня 2016 року, у місячний термін скласти та надати акт 
приймання – передачі цілісного майнового комплексу державного закладу 
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я 
України» на затвердження виконавчому комітету Кіровоградської міської 
ради»; 

додаток викласти в новій редакції, що додається. 
 

 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів  ради                                                           О. Мосін  
 
 
 
Потоцька  24 45 11 

 
 



 
 
 
Додаток 

       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 
       «13» вересня 2016 
       № 478 
 

СКЛАД 
комісії з питань передачі з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста Кропивницького цілісного майнового 
комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина 

№ 19 Міністерства охорони здоров'я України»  
(далі - ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України») 

 
Голова комісії 

 
Мосін 
Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

  
Заступник голови комісії 
 

Макарук  
Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров'я 

  
       Члени комісії: 
 

Барков  
Олександр Васильович 

- начальник ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України» (за 
згодою) 

   
Безеда  
Олександр Дмитрович 

- завідувач сектора цивільного захисту 
населення управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення  

   
Березняцька-Барбальос 
Ольга Олександрівна 

- провідний інженер виробничо-технічної 
служби Кіровоградського водопровідно-
каналізаційного господарства (за згодою) 

   
Гордєєва  
Наталія Миколаївна 

- заступник начальника відділу  зведення 
бюджету та фінансів соціально-культурної 
сфери фінансового управління  

   
Депутатов  
Віталій Валентинович  

- головний спеціаліст спецбюджетного відділу 
управління власності та приватизації 
комунального майна  

   
Животовська  
Галина Анатоліївна 

- бухгалтер ДЗ «СМСЧ  № 19 МОЗ України» (за 
згодою) 
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Коломієць  
Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст контрольної служби  

   
Кривенко  
Марина Вікторівна 

- головний спеціаліст фінансово-економічного 
відділу управління охорони здоров'я  

         
Кучер  
Олена Ігорівна 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності Управління 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
МОЗ України (за згодою) 

   
Мартинова  
Ірина Володимирівна 

- заступник начальника управління – начальник 
відділу планування та містобудівного кадастру 
управління містобудування та архітектури  

   
Назаренко  
Анатолій Андрійович 

- старший інспектор відділу правового 
забезпечення юридичного управління  

   
Пидорич  
Володимир Олександрович 

- заступник начальника – начальник відділу 
земельних відносин управління земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища  

   
Полякова  
Наталія Михайлівна 

- головний бухгалтер ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ 
України» (за згодою) 

   
Полякова  
Світлана Василівна 

- голова профспілкового комітету ДЗ «СМСЧ                  
№ 19 МОЗ України», головна медична сестра 
(за згодою) 

   
Пономаренко  
Валентина Василівна 

- завідувач господарства ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ 
України» (за згодою) 

   
Потоцька  
Любов Григорівна  

- начальник фінансово-економічного відділу – 
головний бухгалтер управління охорони 
здоров’я  

   
Сатановська 
Марія Анатоліївна 
 

- завідувач сектора майнових відносин та 
діяльності державних підприємств 
Департаменту фінансово-ресурсного 
забезпечення МОЗ України (за згодою) 

   
Селіванова  
Наталія Олександрівна 

- начальник відділу соціально-економічного 
розвитку та регуляторної політики управління 
економіки  
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Таран  
Анатолій Володимирович 

- заступник директора з капітального 
будівництва і інвестицій ДП 
«Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»                     
(за згодою) 

   
Шпильова 
Тетяна Володимирівна 

- провідний спеціаліст відділу капітального 
ремонту, реформування та розвитку житлово-
комунального господарства Головного 
управління житлово-комунального 
господарства  

 
 
 
 
Начальник управління охорони здоров'я  
Кіровоградської міської ради                                                    О. Макарук 


