
 
 

       Р І Ш Е Н Н Я 

      ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
  від «25» жовтня 2022 року                                                                                                   №  740 
 

 

 

 

Про затвердження акта  

приймання–передачі  

 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 29, 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), відповідно до рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року                     

№ 492 «Про безоплатну передачу генератора (концентратора) медичного кисню 

OXYVITAL 65 (комплект)», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити акт приймання-передачі генератора (концентратора) 

медичного кисню OXYVITAL 65 (комплект) 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. 

 

 

 

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

Марина Кривенко 35 83 16 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

«25» жовтня 2022 року № 740 
 

АКТ 

приймання-передачі  генератора (концентратора) медичного кисню 

OXYVITAL 65 (комплект) 

 

Комісія, утворена відповідно до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року № 492 «Про безоплатну 

передачу генератора (концентратора) медичного кисню OXYVITAL 65 

(комплект)», у складі: голови комісії - заступника директора з технічної 

частини комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» Кропивницької міської ради» О.ФІЛІППОВА, секретаря 

комісії – головного спеціаліста відділу фінансово-правового забезпечення, 

бухгалтерського обліку і звітності управління охорони здоров'я Кропивницької 

міської ради Н.ЄВПЛОВОЇ, членів комісії - начальника відділу фінансово-

правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності управління охорони 

здоров'я Кропивницької міської ради Т.БОНДАРЬ, бухгалтера з обліку 

основних засобів комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська лікарня» Кропивницької міської ради» Л.КОТЛЯР, головного бухгалтера 

комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Кропивницької міської ради» І.КРЕЙТОР, заступника генерального директора з 

технічних питань комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська лікарня» Кропивницької міської ради» І.ПОЛІЩУКА, бухгалтера 

комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» Кропивницької міської ради» О.СТЕЦЕНКО склали акт про 

наступне: комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» 

Кропивницької міської ради» передає тимчасово з балансу, а комунальне 

некомерційне підприємство «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» 

Кропивницької міської ради» бере на баланс генератор (концентратор) 

медичного кисню OXYVITAL 65 (комплект), інвентарний номер 10471583, у 

кількості 1 штуки, балансовою вартістю – 5 380 000,0 грн, знос – 0,00 грн. 

До Акта додається: копія рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 26 липня 2022 року № 492 «Про безоплатну передачу 

генератора (концентратора) медичного кисню OXYVITAL 65 (комплект)». 

 
Голова комісії           ________________     Олександр ФІЛІППОВ 
                                             (підпис) 

Секретар комісії      ________________      Наталія ЄВПЛОВА 
                                             (підпис) 

Члени комісії           ________________      Тетяна БОНДАРЬ 
                                             (підпис) 

                                 ________________       Лілія КОТЛЯР 
                                            (підпис) 

                                 ________________       Ірина КРЕЙТОР 
                                            (підпис) 

                                 ________________       Ігор ПОЛІЩУК 
                                            (підпис) 

                                 ________________       Ольга СТЕЦЕНКО 
                                             (підпис) 


