
ПРОЕКТ  № 2854 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _________ 2019 року              № ____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акту майна з балансу комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда» на  баланс 

комунального некомерційного 

підприємства «Поліклінічне 

об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею                      

107 Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Положенням про порядок 

списання та передачі майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Кіровограда, затвердженим рішенням 

Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099, та враховуючи 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року            

№ 2200 «Про припинення комунального закладу «Поліклінічне об’єднання  

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство», Міська ради міста  Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт майна з балансу комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»   на  баланс комунального 

некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького», що  додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                         А. РАЙКОВИЧ 

 
 

Сергій Яковченко 22 16 14 



                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

від «___» ________ 2019 року № ___  
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

Комісія утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2200, «Про припинення 

комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство» у 

складі: 

 

Голова комісії - головний лікар комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання                                     

м. Кіровограда» 

- Амбарна 

Олена Миколаївна 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі - 

реєстраційний номер  

ОКПП) 

Заступник голови комісії - заступник головного 

лікаря з економічних питань комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання м. 

Кіровограда» 

- Аврахова 

Юлія Володимирівна 

реєстраційний номер  

ОКПП 

Члени комісії: 

  

завідувач господарством комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання                      м. 

Кіровограда» 

 

- Алєксєєнко 

Алла Петрівна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 

головний бухгалтер комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

- Єнацька 

Оксана Петрівна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького 

 

- Іщенко 

Олена  Яківна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  



  

юрисконсульт комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

 

 

- Кахнова 

Алла Василівна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 

начальник відділу кадрів комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

 

 

- Лаптєва 

Оксана Сергіївна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 

старший інспектор відділу правового 

забезпечення юридичного управління  

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Назаренко 

Анатолій Андрійович 

реєстраційний номер 

ОКПП -  

 

 

бухгалтер з обліку основних засобів 

комунального закладу «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда» 

 

 Олійник  

Наталія Анатоліївна 

реєстраційний номер 

ОКПП -  

 

начальник фінансово-економічного відділу - 

головний бухгалтер управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Потоцька 

Любов Григорівна 

реєстраційний номер 

ОКПП -  

 

головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького 

 

 Яковченко  

Сергій Олександрович 

реєстраційний номер 

ОКПП -  

 

 

Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали цей акт 

про те, що всі зобов’язання комунального закладу «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда»  перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов’язки, а 

також всі активи і пасиви комунального закладу «Поліклінічне об’єднання           

м. Кіровограда» переходять до правонаступника – комунального 



некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» міської ради міста 

Кропивницького» 

  

 Об’єкт передачі розміщений за  адресою:  

25006, м. Кропивницький (м. Кіровоград) вул. Габдрахманова,  

буд. 5,  належить комунальному закладу «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда»  
(найменування підприємства,  установи та організац ії,  що передає)  

передається  комунальному некомерційному  підприємстві 

«Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького»  
(найменування підприємства,  установи та організац ії,  що приймає)  

 

Комісія установила:  

1. До складу нерухомого майна, що передається, належить:  

окреме приміщення, інвентарний  номенклат урний номер 

101310022 
(найменування об’єкта передачі)  

Балансоутримувач комунальний заклад «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда»  

25006, м .  Кропивницький вул.  Габдрахманова,  буд.5, 
(повне найменування місцезнаходження та  

 

ЄДРПОУ 36421504  
Ідентифікаційний  код юридичної особи)  

Загальні відомості:  

рік побудови 1986 р.  

будівельний об’єм (загальний) – 30 025 куб. метрів  

площа забудови (загальна) – 14 292  куб.  метрів  

загальна площа робоча – 6977,4 кв.  м.  

число етажів – 7  

Вартість основних фондів :  

Первісна балансова вартість – 3 583970  гривень  

Залишкова вартість – 0 гривень  

 

2. До складу іншого окремого  індивідуального визначеного  

майна, що передається , належить:  

- Автомобіль ВАЗ  21074 11030  (легковий седан -В)  
(найменування об’єкта передачі)  

 

 Балансоутримувач комунальний заклад «Поліклінічне 

об’єднання м. Кіровограда»  

25006, м.  Кропивницький вул.  Габдрахманова,  буд. 5, 
(повне найменування місцезнаходження та  
 

ЄДРПОУ 36421504  
                              Ідентифікаційний код юридичної особи)  



опис майна інвентарний  номенклатурний номер 101510001 
(інвентарний номер,технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

Реєстраційний номер ВА 9747АК 

Марка ВАЗ 21074 110 30 

Номер кузова, шасі, рами ХТА21074082735018 

Рік  випуску 2008 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова ) вартість 28 967,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 28 967,00 гривень 

- Автомобіль ВАЗ  21053  (легковий седан-В)  
(найменування об’єкта передачі)  

опис майна інвентарний  номенклатурний номер 101510047 
(інвентарний номер,технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

Реєстраційний номер ВА 9624АВ 

Марка ВАЗ 21053 

Номер кузова, шасі, рами ХТА21053Y1861743 

Рік  випуску 1999 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова ) вартість 19 194.00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 19 194.00 гривень 

- Автомобіль TOYOTA HI ACE   (загальний легковий 

пасажирський-В)  
(найменування об’єкта передачі)  

опис майна інвентарний  номенклатурний номер 101510043 
(інвентарний номер,технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

Реєстраційний номер ВА 9634АВ 

Марка TOYOTA HI ACE    

Номер кузова, шасі, рами  JT14LHA400008260 

Рік  випуску 1997 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова ) вартість 30 542.00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 30 542.00 гривень 

3. Інші відомості: 

Передається комп’ютерна техніка загальною вартістю – 113653,00 грн. 

(додаток № 1 до передавального акту) 



4. Затвердити передавальний акт майна з балансу комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 

5. Разом з об’єктом передається технічна документація: 

- копія технічного паспорту на будівлю, 

- копія технічного паспорту на усадебну ділянку. 

- копія технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі загальною площею 0,3086 га., для розміщення  

лікувальних закладів.(код КВЦПХ-03.03.) 

6. До передавального акту додається (в 1 прим.) 

- копія статуту комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. 

Кіровограда»,  затвердженого рішенням  Кіровоградської міської ради від 12 

березня 2009 року № 1834, зареєстрованого державним реєстром 

виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради від 17 березня 2009 року 

№ 14441020000006480. 

- копія зміни до статуту комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. 

Кіровограда», затвердженого рішенням  Кіровоградської міської ради від 16 

жовтня  2012 року № 1986, зареєстрованого державним реєстром 

виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради від 21 листопада 2012 

року № 14441050005006480 

- копія  балансу (форма № 1) на 01.02.2019 р. 

- копії Акта  розмежування балансової належності електромереж та 

експлуатаційної відповідальності сторін до Договору про закупівлю 

електричної енергії від 19.05.2009 р. № 824м 

- копія договору  про надання послуг з централізованого питного 

водопостачання та водовідведення  від 24.02.2014 року № 3/886. 

- копія договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 

31.0.2019 року № 324. 

- копія договору про закупівлю постачання теплової енергії за державні 

кошти від 31.01.2019 року № 3/2282-71. 

- копія акта приймання - передачі майна 

- додатки (1 прим.) 

 

Голова комісії 

                                            ___________________  О.М.Амбарна                                                                         

Заступник голови комісії  

                                            __________________  Ю.В. Аврахова  



Члени комісії  

                                            __________________А.П. Алєксєєнко  

                                                          

                                            __________________  О.П.Єнацька              

                                

                                            __________________ О.Я.Іщенко  

                                                                            

                                            ___________________А.В.  Кахнова  

 

                                            ___________________О.С.Лаптєва  

 

                                            __________________А.А.Назаренко  

 

                                             __________________Н.А.Олійник  

 

                                             __________________Л.Г.Потоцька  

                                                                      

                                             __________________С.О.Яковченко  

 



ПРОЕКТ  № 2854 

 

Доопрацьовано 25.04.2019 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _________ 2019 року              № ____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта  

 

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 № 2200 «Про припинення 

комунального закладу «Поліклінічне об’єднання  м. Кіровограда» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство», 

Міська ради міста  Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» , що  

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                         А. РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Яковченко 22 16 14 

 



  

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

від «___» ________ 2019 року № ___  
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

Комісія утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2200, «Про припинення 

комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство» у 

складі: 

 

Голова комісії - головний лікар комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання                                     

м. Кіровограда» 

- Амбарна 

Олена Миколаївна 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі - 

реєстраційний номер  

ОКПП) 

Заступник голови комісії - заступник головного 

лікаря з економічних питань комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання м. 

Кіровограда» 

- Аврахова 

Юлія Володимирівна 

реєстраційний номер  

ОКПП 

Члени комісії: 

  

завідувач господарством комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання                                               

м. Кіровограда» 

 

- Алєксєєнко 

Алла Петрівна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 

головний бухгалтер комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

- Єнацька 

Оксана Петрівна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

- Іщенко 

Олена  Яківна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 

юрисконсульт комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

 

 

- Кахнова 

Алла Василівна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 



  

начальник відділу кадрів комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

 

 

- Лаптєва 

Оксана Сергіївна 

реєстраційний номер  

ОКПП -  

 

старший інспектор відділу правового 

забезпечення юридичного управління  

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Назаренко 

Анатолій Андрійович 

реєстраційний номер 

ОКПП -  

 

 

бухгалтер з обліку основних засобів 

комунального закладу «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда» 

 

 Олійник  

Наталія Анатоліївна 

реєстраційний номер 

ОКПП -  

 

начальник фінансово-економічного відділу - 

головний бухгалтер управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Потоцька 

Любов Григорівна 

реєстраційний номер 

ОКПП -  

 

головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького 

 

 Яковченко  

Сергій Олександрович 

реєстраційний номер 

ОКПП -  

 

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали цей акт 

про те, що всі зобов’язання комунального закладу «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда»  перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов’язки, а 

також всі активи і пасиви комунального закладу «Поліклінічне об’єднання           

м. Кіровограда» переходять до правонаступника – комунального 

некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» міської ради міста 

Кропивницького» 

  

 Об’єкт передачі розміщений за адресою:  

25006, м. Кропивницький (м. Кіровоград) вул. Габдрахманова,  

буд. 5, належить комунальному закладу «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда»  

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)  

передається  комунальному некомерційному підприємстві 

«Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького»  

(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)  

 

Комісія установила:  

До складу нерухомого майна, що передається, належить:  

окреме приміщення, інвентарний  номенклатурний номер 

101310022 

(найменування  об’єкта передачі)  



  

Балансоутримувач комунальний заклад «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда»  

25006, м. Кропивницький вул. Габдрахманова, буд.5,  

(повне найменування місцезнаходження та  

 

ЄДРПОУ 36421504  

Ідентифікаційний код юридичної особи)  

Загальні відомості:  

рік побудови 1986 р.  

будівельний об’єм (загальний) – 30 025 куб. метрів  

площа забудови (загальна) – 14 292  куб. метрів  

загальна площа робоча – 6977,4 кв. м.  

число етажів – 7  

Вартість основних фондів :  

Первісна балансова вартість – 3 583970  гривень  

Залишкова вартість –  0 гривень  

До складу іншого окремого індивідуального визначеного  

майна, що передається , належить:  

- Автомобіль ВАЗ  21074 11030 (легковий седан -В) 

(найменування об’єкта передачі)  

 

 Балансоутримувач комунальний заклад «Поліклінічне 

об’єднання м. Кіровограда» 25006, м. Кропивницький,                    

вул. Габдрахманова, буд. 5,  

(повне найменування місцезнаходження та  

 

ЄДРПОУ 36421504  

                              Ідентифікаційний код юридичної особи)  

опис майна інвентарний  номенклатурний номер 101510001 

(інвентарний номер,технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

Реєстраційний номер ВА 9747АК 

Марка ВАЗ 21074 110 30 

Номер кузова, шасі, рами ХТА21074082735018 

Рік  випуску 2008 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова ) вартість 28 967,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 28 967,00 гривень 

- Автомобіль ВАЗ  21053  (легковий седан -В) 

(найменування об’єкта передачі ) 

опис майна інвентарний  номенклатурний номер 101510047 

(інвентарний номер,технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

Реєстраційний номер ВА 9624АВ 

Марка ВАЗ 21053 

Номер кузова, шасі, рами ХТА21053Y1861743 

Рік  випуску 1999 



  

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова ) вартість 19 194.00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 19 194.00 гривень 

- Автомобіль TOYOTA HI ACE   (загальний легковий 

пасажирський-В) 

(найменування об’єкта передачі)  

опис майна інвентарний  номенклатурний номер 101510043 

(інвентарний номер,технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

Реєстраційний номер ВА 9634АВ 

Марка TOYOTA HI ACE    

Номер кузова, шасі, рами  JT14LHA400008260 

Рік  випуску 1997 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова ) вартість 30 542.00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 30 542.00 гривень 

1. Інші відомості: 

Передається комп’ютерна техніка загальною вартістю – 113653,00 грн. 

(додаток № 1 до передавального акту) 

2. Затвердити передавальний акт майна з балансу комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 

3. Разом з об’єктом передається технічна документація: 

- копія технічного паспорту на будівлю, 

- копія технічного паспорту на усадебну ділянку. 

- копія технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі загальною площею 0,3086 га., для розміщення  

лікувальних закладів.(код КВЦПХ-03.03.) 

4. До передавального акту додається (в 1 прим.) 

- копія статуту комунального закладу «Поліклінічне об’єднання                           

м. Кіровограда»,  затвердженого рішенням  Кіровоградської міської ради від 

12 березня 2009 року № 1834, зареєстрованого державним реєстром 

виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради від 17 березня 2009 року 

№ 14441020000006480. 

- копія зміни до статуту комунального закладу «Поліклінічне об’єднання                 

м. Кіровограда», затвердженого рішенням  Кіровоградської міської ради від 

16 жовтня  2012 року № 1986, зареєстрованого державним реєстром 

виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради від 21 листопада 2012 

року № 14441050005006480 

- копія  балансу (форма № 1) на 01.02.2019 р. 

- копії Акта  розмежування балансової належності електромереж та 

експлуатаційної відповідальності сторін до Договору про закупівлю 

електричної енергії від 19.05.2009 р. № 824м 

- копія договору  про надання послуг з централізованого питного 

водопостачання та водовідведення  від 24.02.2014 року № 3/886. 



  

- копія договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 

31.0.2019 року № 324. 

- копія договору про закупівлю постачання теплової енергії за державні 

кошти від 31.01.2019 року № 3/2282-71. 

- копія акта приймання - передачі майна 

- додатки (1 прим.) 

 

Голова комісії                              __________________   О.М.Амбарна   

                                                                      

Заступник голови комісії           __________________   Ю.В. Аврахова 

 

Члени комісії 

                                                      __________________  А.П. Алєксєєнко 

                                                          

                                                      __________________  О.П.Єнацька              

                                

                                                      __________________  О.Я.Іщенко  

                                                                            

                                                      __________________  А.В. Кахнова  

 

                                                      __________________  О.С.Лаптєва  

 

                                                      __________________  А.А.Назаренко  

 

                                                       _________________   Н.А.Олійник  

 

                                                       _________________  Л.Г.Потоцька 

                                                                      

                                                       _________________  С.О.Яковченко  

 

 


