
 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 

      ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 26 липня 2022 року                                                                                                     № 492 

 
 
 
Про безоплатну передачу  
генератора (концентратора)  
медичного кисню 
OXYVITAL 65 (комплект) 
 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України                        

«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок списання та 

передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 
міста, затвердженим рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099     
(зі змінами), враховуючи клопотання комунального некомерційного 
підприємства «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради»                                       
(від 22 червня 2022 року № 714) та комунального некомерційного підприємства 
«Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради»   
(від 13 червня 2022 року № 978), з метою ефективного використання медичного 

обладнання  Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити безоплатну передачу генератора (концентратора) медичного 

кисню OXYVITAL 65 (комплект), придбаного за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, з балансу 
комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 
Кропивницької міської ради» на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької 

міської ради» тимчасово, в межах закладів, підпорядкованих управлінню 
охорони здоров'я Кропивницької міської ради. 

 
2. Створити комісію з питань безоплатної передачі генератора 

(концентратора) медичного кисню OXYVITAL 65 (комплект) згідно з 

додатком. Комісії забезпечити передачу генератора (концентратора)  медичного 

кисню OXYVITAL 65 (комплект) та надати акт на затвердження Виконавчому 

комітету Кропивницької міської ради.  
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3. Управлінню капітального будівництва Кропивницької міської ради 

вжити заходів щодо переміщення, монтажу та  введення в експлуатацію 

генератора (концентратора) медичного кисню OXYVITAL 65 (комплект). 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 
 
 
 

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Кривенко 35 83 16 

 

 



 
 
Додаток  
до рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради  
26 липня 2022 року № 492 

 
 
 

СКЛАД 
комісії з питань безоплатної передачі   

генератора (концентратора) медичного кисню  
OXYVITAL 65 (комплект)  

 
Голова комісії 

 
ФІЛІППОВ 
Олександр Володимирович 
 

 - заступник директора з технічної частини 

комунального некомерційного 

підприємства «Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» Кропивницької 

міської ради» 

 
Секретар комісії 

 
ЄВПЛОВА 
Наталія Василівна 

 - головний спеціаліст відділу фінансово-
правового забезпечення, 

бухгалтерського обліку і звітності 

управління охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради 
 

Члени комісії: 
 

БОНДАРЬ 
Тетяна Володимирівна 
7 

-   
 

начальник відділу фінансово-правового 

забезпечення, бухгалтерського обліку і 

звітності управління охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради 
   

КОТЛЯР  
Лілія Миколаївна 
3232707112 

- бухгалтер з обліку основних засобів 

комунального некомерційного 
підприємства «Центральна міська 
лікарня» Кропивницької міської ради» 

   

КРЕЙТОР 
Ірина Олександрівна 
069004087 

- головний бухгалтер комунального 
некомерційного підприємства 
«Центральна міська лікарня» 
Кропивницької міської ради» 

   
 

 
 

  
 

 
 



 
 
ПОЛІЩУК 
Ігор Юрійович 2866121169 
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- 

 
 
заступник генерального директора з 

технічних питань комунального 
некомерційного підприємства 
«Центральна міська лікарня» 
Кропивницької міської ради» 

   

СТЕЦЕНКО 
Ольга Іванівна  2866121169 

 

- бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» 

Кропивницької міської ради» 

   
 

 

Начальник управління охорони здоров'я 
Кропивницької міської ради                                                  Оксана МАКАРУК 
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