
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я 

від  18 грудня 2019 року № 3076 

 

Про затвердження передавального акта 

(дитяча стоматологічна поліклініка) 

 

Керуючись    статтями    140,     144     Конституції     України,          

статтею 107 Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2201 «Про створення 

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста Кропивницького», Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

дитячої стоматологічної поліклініки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 
 
 

Міський голова    Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

Сергій Яковченко 22 16 14 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Рішення Міської ради  

міста Кропивницького  

18 грудня 2019року № 3076 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

 Комісія, утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2201 «Про створення комунального 

некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання» 

Міської ради міста Кропивницького»,  у складі: 
 

Голова комісії – т.в.о. головного лікаря 

дитячої стоматологічної поліклініки  

- БОБРОВ 

Геннадій Сергійович 
реєстраційний номер облікової 

картки платника податків  

(далі -  РНОКПП) - 

2205904493 

   

Заступник голови комісії – головний 

бухгалтер дитячої стоматологічної поліклініки 

- ХРИПЧЕНКО 

Оксана Сергіївна 

РНОКПП - 3003121169 

 

Члени комісії: 
 

  

начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління Міської ради міста 

Кропивницького 

- ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

РНОКПП - 2851116015 
   

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності Міської 

ради міста Кропивницького 

- ІЩЕНКО  

Олена Яківна 

РНОКПП - 3023111868 
   

завідувач відділення профілактики дитячої 

стоматологічної поліклініки 

- КУРОП’ЯТНИК 

Ірина Володимирівна 

РНОКПП - 2377803608 
   

завідувач господарства дитячої 

стоматологічної поліклініки  
 

- ЛЄБЄДЄВА 

Марина Леонідівна 

РНОКПП - 2801214423 

   

головна медична сестра дитячої 

стоматологічної поліклініки  

- МЕРОШНІЧЕНКО 

Наталія Анатоліївна 

РНОКПП - 2069004721 
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начальник фінансово-економічного відділу – 

головний бухгалтер управління охорони 

здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

- ПОТОЦЬКА  

Любов Григорівна 

РНОКПП - 2266106800 
   

головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького 

- ЯКОВЧЕНКО  

Сергій Олександрович 

РНОКПП - 3361500994 

керуючись  статтею 107 Цивільного кодексу України склала цей акт про те,           

що всі зобов'язання дитячої стоматологічної поліклініки, код                           

ЄДРПОУ 03073956, перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов'язки, а 

також всі активи  та пасиви  дитячої стоматологічної поліклініки переходять  до 

правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Територіальне 

стоматологічне об'єднання»  Міської ради міста Кропивницького, код                          

ЄДРПОУ –  43226738. 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25009, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 31 

належить Дитячій стоматологічній поліклініці 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Територіальне 

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

 

Комісія установила: 

 

1. Приміщення дитячої стоматологічної поліклініки, яке розташоване у 

житловому будинку за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна, буд. 31, 

належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького та обліковується на балансі комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 3» Міської ради міста 

Кропивницького». 

Відповідно до договору оренди індивідуально визначеного майна, 

укладеного між управлінням комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького (орендодавець) та дитячою стоматологічною поліклінікою 

(орендар) від 31.08.2000 року № 158/17 (викладений в новій редакції                                      

від 19.10.2015 року № 65/17), загальна площа приміщення становить                   

810,55 кв.м. 

 

Передається: комп’ютерна техніка загальною вартістю 11 332,00 гривень 

(перелік додається).  
 

2. Пропозиції комісії:  

Згідно з рішенням Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня                             

2018 року № 2201 «Про створення комунального некомерційного підприємства 
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«Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» 

затвердити передавальний акт. 

 

3. До передавального акта додається (в 1 прим.): 

- копія балансу (форма № 1)  станом на 01.12.2019 року на 3 арк. в 1 прим., у 

тому числі перелік комп’ютерної техніки;  

- копія договору оренди індивідуально визначеного майна, укладеного між 

управлінням комунальної власності Міської ради міста Кропивницького 

(орендодавець) та дитячою стоматологічною поліклінікою (орендар)                            

від 31.08.2000 року № 158/17 (викладений в новій редакції від 19.10.2015 року 

№ 65/17) на 8 арк. в 1 прим.; 

- копія договору про надання послуг з централізованого питного 

водопостачання та водовідведення від 20.05.2013 року № 3/52                                                

(зі змінами), укладеного з ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на 8 арк. в 1 прим.; 

- копія договору про надання послуг по постачанню теплової енергії, 

укладеного з КП «Теплоенергетик» на 6 арк. в 1 прим.; 

- копія договору про постачання електричної енергії споживачу (універсальна 

послуга) від 26.11.2019 року № 10-1064ОМ, укладеного з ТОВ «Кіровоградська 

обласна енергопостачальна компанія» на 9 арк. в 1 прим. 

 

 

Голова комісії                         (підпис)                     Г.БОБРОВ 

 
Заступник  

голови комісії                         (підпис)                     О.ХРИПЧЕНКО 

 

Члени комісії             Звільнено, розпорядження міського  

                                                         голови міста Кропивницького від 

                                                         27.02.2019 № 85-к                           О.ВОВЕНКО 

                                                                                          

            (підпис)                      О.ІЩЕНКО 

            (підпис)                      І.КУРОП’ЯТНИК 

            (підпис)                      М.ЛЄБЄДЄВА 

            (підпис)                      Н.МЕРОШНІЧЕНКО 

            (підпис)                      Л.ПОТОЦЬКА 

            (підпис)                      С.ЯКОВЧЕНКО 

 


