
 
У К Р А Ї Н А 

 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від  “19”  грудня 2016  року                                  № 671                           
 
 

Про затвердження акта  
приймання-передачі закінченого 
будівництвом  терапевтичного відділення 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 59 Закону України                       
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок списання 
та передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради  від 11 грудня 2012 року № 2099, відповідно до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 25 жовтня 2016 року № 556                        
"Про передачу на баланс закінченого будівництвом терапевтичного 
відділення" виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

Затвердити акт передачі на  баланс закінченого будівництвом об'єкта 
"Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення № 2                                 
КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар № 1 під відділення 
паліативного лікування, вул. Фортеця, 21, м. Кіровоград " 
  

 
 

Міський голова          А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоменко 24 49 57 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого  

комітету Кіровоградської  
міської ради  
"19" грудня 2016 
№ 671 

 
АКТ 

передачі на баланс закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний 
ремонт приміщення терапевтичного відділення № 2 КЗ «Центральна 

міська лікарня м. Кіровограда» стаціонар № 1 під відділення 
паліативного лікування, вул. Фортеця, 21, м Кіровоград» 

 
«___»_________2016 року 

 
Голова комісії 

 
Грабенко Олександр  -  заступник міського голови з питань 
Володимирович     діяльності виконавчих органів ради 
        

Заступник голови комісії 
 
Макарук Оксана   -  начальник управління охорони  
Олександрівна      здоров'я  
        

Секретар комісії 
 
Хоменко Сергій    -  головний спеціаліст-юрист  
Анатолійович     управління капітального  

будівництва  
 

Члени комісії: 
 
Чабанова Ольга                       - 
Олександрівна 
 
Гончар Світлана                      - 
Магомедівна 
 
Кабанчук Оксана                     - 
Олександрівна 
 
 
Поліщук Ігор                           - 
Юрійович 

начальник планово-виробничого відділу 
управління капітального будівництва  
 
головний бухгалтер управління 
капітального будівництва 
 
заступник головного лікаря з медичної 
частини КЗ «Центральна міська лікарня 
м. Кіровограда» (за згодою) 
 
заступник головного лікаря з технічних 
питань КЗ «Центральна міська лікарня 
м. Кіровограда» (за згодою) 



2 

склали цей акт про те, що закінчений будівництвом об'єкт «Капітальний 
ремонт приміщення терапевтичного відділення № 2 КЗ «Центральна міська 
лікарня м. Кіровограда» стаціонар № 1 під відділення паліативного 
лікування, вул. Фортеця, 21, м Кіровоград» на загальну суму 3 102 433,24 грн 
передано на баланс комунального закладу "Центральна міська лікарня                       
м. Кіровограда"  
 
До цього Акта додається: 
1. Копія рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

25.10.2016 року № 556 "Про передачу на баланс закінченого 
будівництвом терапевтичного відділення" 

 
Голова комісії    _____________ Грабенко О.В.  
                     (підпис)   
      
Заступник голови комісії    _____________ Макарук О.О  
              (підпис) 

 
Секретар комісії     _____________ Хоменко С.А.   
              (підпис) 
Члени комісії: 
 

_____________ Чабанова О.О.    
        (підпис) 

 
_____________ Гончар С.М.    
       (підпис)  

       
_____________ Кабанчук О.О.  

        (підпис)   
 
_____________ Поліщук І.Ю.   
       (підпис) 

 
 


