
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    « 26 » січня  2023 року          м. Мала Виска                                       № 1505 
 

 

Про передачу майна в господарське 

відання КНП «Маловисківському 

ЦПМСД» Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

  

 

Керуючись ст. 78, 136 Господарського кодексу України, статтями 25, 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист директора 

комунального некомерційного підприємства «Маловисківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області (вх. №9 від 13.01.2022 року), з метою забезпечення стабільної, 

безперебійної діяльності даного підприємства та у зв’язку з виробничою необхідністю, 

міська рада    

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати на праві господарського відання Комунальному некомерційному 

підприємству «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

наступне майно: 

- комп’ютери в комплекті на базі процесора Intel Pentium G 4400/4 Gb/500/gb/19 –                                                                                                                                                                                       

монітор, клавіатура, мишка, колонки в кількості 2 (два) комплекта.;  

- багатофункціональний пристрій Canon I-SENSYS MF 244 dwз Wi-Fi ( 1418C017), 

печать лазерна монохромна, А – 4 1200*1200, планшетний Ethernet USB Wi-Fi + 

кабель, USB+ кабель в кількості 1 комплект,; 

- принтер лазерний Canon LBP-6030W з Wi-Fi, 600*600  до 18 сторінок/хв., dpi USB 

( картридж Canon 725) в кількості 7 шт.;  

2. Право господарського відання майном у Комунального некомерційного 

підприємства «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Маловисківської міської ради виникає з дати підписання акта приймання-передачі 

майна та діє до прийняття Маловисківською міською радою відповідного рішення 

про зміну правового режиму майна, яке було закріплене за користувачем на праві 

господарського відання. 

3. Доручити Маловисківський міській раді передати, а Комунальному 

некомерційному підприємству «Маловисківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Маловисківської міської ради прийняти майно комунальної 

власності в господарське відання – згідно п. 1 Рішення. 



4. Зобов'язати директора Комунального некомерційного підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської 

міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області  при підписані Акта 

прийняття-передачі укласти договір про повну матеріальну відповідальність 

директора перед Маловисківською міською радою. 

5. Затвердити склад  комісії щодо передачі майна в господарське відання КНП 

«Маловисківський  ЦПМСД» Маловисківської міської ради згідно з  додатком 1 

(додається). 

6. Уповноважити міського голову затвердити Акт приймання-передачі майна в 

господарське відання КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.    

7. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань  планування фінансів, бюджету та соціально економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 

підприємства,  транспорту та зв’язку та сфери послуг. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Юрій ГУЛЬДАС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 26 січня 2023 року №1505 
 

Склад комісії про передачу майна в господарське відання  

КНП «Маловисківському ЦПМСД» Маловисківської міської ради 

 

 

Голова комісії: 

БАКАЛІНСЬКИЙ 

Олександр Михайлович 

перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради  

 

-  

Члени комісії: 

БІЛОНОГ 

Володимир Геннадійович 

начальник відділу містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово – комунального господарства 

міської ради 
 

ЗАХВАТИХАТА  

Тетяна Валеріївна 

начальник юридичного відділу Маловисківської міської 

ради 

ЛЕВЧЕНКО   

Ольга Миколаївна 

директор КНП «Маловисківський центр первинної медико-

санітарної допомоги»  Маловисківської міської ради 

ПІНЬКОВСЬКА  

Олена Олександрівна 

начальник відділу бухгалтерського обліку Маловисківської 

міської ради 

ТУПЧІЙ 

Ірина Петрівна 
головний бухгалтер   КНП «Маловисківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Маловисківської міської ради                                                                                
 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК  

 


