
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 від 25 квітня 2017 року                                                                           № 221 

Про затвердження акта приймання-передачі  

цілісного майнового комплексу  

державного закладу «Спеціалізована  

медико-санітарна частина № 19 Міністерства  

охорони здоров'я України» 
 

Керуючись ст. 140,  144 Конституції України, ст. 52, ч. 6 ст. 59, ч. 2 ст. 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України                             

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  від 06 червня 2016 року № 268-р «Про передачу цілісного 

майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» у власність територіальної 

громади  м. Кіровограда» та рішенням Кіровоградської міської ради від                           

22 вересня 2015 року № 4472  «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда цілісного 

майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України», виконавчий комітет 

Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити акт приймання - передачі цілісного майнового комплексу 

державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України» із державної у комунальну власність територіальної 

громади міста Кропивницького, що додається. 

2. Управлінню комунальної власності забезпечити підготовку 

документів для оформлення права власності за територіальною громадою                   

м. Кропивницького цілісного майнового комплексу державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я 

України». 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 
 

Міський голова                                            А. Райкович 

Потоцька  24 45 11  



                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         Рішення виконавчого комітету 

         Кіровоградської міської ради 

         25 квітня 2017 

         № 221 

 

          АКТ 

приймання-передачі  

 

 Комісія утворена відповідно до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради від  14.07.2016 року № 372 «Про створення комісії з 

питань передачі цілісного майнового комплексу державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я 

України» (зі змінами) у складі: 
 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

- Мосін 

Олександр Володимирович 

  

Начальник управління охорони здоров'я, заступник 

голови комісії 

- Макарук  

Оксана Олександрівна 

 

Члени комісії: 

 

        

 

Начальник ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України»  - Барков  

Олександр Васильович 
   

Завідувач сектора цивільного захисту населення 

управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення  

- Безеда  

Олександр Дмитрович 

   

Провідний інженер виробничо-технічної служби 

Кіровоградського водопровідно-каналізаційного 

господарства  

- Березняцька-Барбальос  

Ольга Олександрівна 

   

Заступник начальника відділу  зведення бюджету та 

фінансів соціально-культурної сфери фінансового 

управління  

- Гордєєва  

Наталія Миколаївна 

   

Головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління власності та приватизації комунального 

майна  

- Депутатов  

Віталій Валентинович 

   

Бухгалтер ДЗ «СМСЧ  № 19 МОЗ України»  - Животовська  

Галина Анатоліївна 

   

 -  
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Головний спеціаліст контрольної служби  Коломієць  

Юлія Володимирівна 

   

Головний спеціаліст фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоров'я  

- Кривенко  

Марина Вікторівна 

   

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності Управління бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності МОЗ України  

- Кучер  

Олена Ігорівна 

   

Заступник начальника управління – начальник 

відділу планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури  

- Мартинова  

Ірина Володимирівна 

   

Старший інспектор відділу правового забезпечення 

юридичного управління  

- Назаренко  

Анатолій Андрійович 

   

Заступник начальника – начальник відділу 

земельних відносин управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища  

- Пидорич  

Володимир 

Олександрович 

   

Головний бухгалтер ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ 

України»  

- Полякова  

Наталія Михайлівна 

   

Голова профспілкового комітету    ДЗ «СМСЧ                

№ 19 МОЗ України», головна медична сестра  

- Полякова  

Світлана Василівна 

   

Завідувач господарства ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ 

України»  

- Пономаренко  

Валентина Василівна 

   

Начальник фінансово-економічного відділу – 

головний бухгалтер управління охорони здоров’я  

- Потоцька  

Любов Григорівна 

   

Завідувач сектора майнових відносин та діяльності 

державних підприємств Департаменту фінансово-

ресурсного забезпечення МОЗ України  

- Сатановська 

Марія Анатоліївна 

   

Начальник відділу соціально-економічного 

розвитку та регуляторної політики управління 

економіки 

- Селіванова  

Наталія Олександрівна 

   

Заступник директора з капітального будівництва і 

інвестицій ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ  

УНГА» 

- Таран  

Анатолій Володимирович 

 

   

Провідний спеціаліст відділу капітального ремонту, - Шпильова 
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реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства Головного управління житлово-

комунального господарства  

Тетяна Володимирівна 

  

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25004, м. Кіровоград (м. Кропивницький), вул. Салганні піски, 14 

належить Міністерству охорони здоров'я України, 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається Кіровоградській міській раді 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила: 

1. До складу цілісного майнового комплексу, що передається, належать:  

будівля поліклініки, лікарняний корпус на 200 ліжок, корпус А і Б з 

харчоблоком, гаражі-склади, будівля кисневої, котельня, склад 
(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

Загальні відомості: 

Загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) будівля поліклініки, 

лікарняний корпус на 200 ліжок, корпус А і Б з харчоблоком, гаражі-склади, 

будівля кисневої, котельня, склад  - 12 786,8 кв. метрів 

площа земельної ділянки 4,9334 гектарів 

загальна площа житлового будинку 12 786,8 кв. метрів 

кількість квартир ____________-_______________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 8 823,363 тис. гривень 

залишкова вартість 3 379,069 тис. гривень 

 

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

Будівля поліклініки (літера А, А1), інвентарний номенклатурний номер 

10308836 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград (м. Кропивницький),                     

вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

Загальні відомості: 
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рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) 13 364 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 1481,7 кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку 2 731,6 кв. метрів 

кількість квартир ______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 698,456 тис. гривень 

залишкова вартість 222,078 тис. гривень 

 

Лікарняний комплекс на 200 ліжок, корпуси А і Б з харчоблоком 

інвентарний номенклатурний номер 10317786, у тому числі: (будівля 

головного корпусу (літера ББ1б); будівля дитячого відділення  (літера 

ВВ1); будівля харчоблоку (літера ЛЛ1) 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград (м. Кропивницький),                      

вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1985 рік 

будівельний об’єм (загальний) 48 352 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 6 582,5 кв. метрів 

площа земельної ділянки _______-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку 9 347,4 кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 7 864,136 тис. гривень 

залишкова вартість 2 981,687 тис. гривень 

 

Будівля кисневої (будівля для зберігання кисню (літера М)), інвентарний 

номенклатурний номер 10301555 
(найменування об’єкта передачі) 

 

балансоутримувач  
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державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград (м. Кропивницький),                     

вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) не встановлено 

площа забудови (загальна) 37,8 кв. метрів 

площа земельної ділянки _________-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку 18,9  кв. метрів 

кількість квартир ________-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 8,959 тис. гривень 

залишкова вартість 6,023 тис. гривень 

 

Котельня (будівля котельні (літера Г)), інвентарний номенклатурний 

номер 10301552 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград (м. Кропивницький),                     

вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) 567,0 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 157,5 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку 137,9 кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 7,261 тис. гривень 

залишкова вартість 4,882 тис. гривень 
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Склад (будівля складу (літера З)), інвентарний номенклатурний номер 

10301554 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград (м. Кропивницький),                     

вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) 174,0 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 50 кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-______ гектарів 

загальна площа житлового будинку 40,8 кв. метрів 

кількість квартир ________-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 14,364 тис. гривень 

залишкова вартість 9,658 тис. гривень 

Гаражі-склади (будівлі гаражів-складів (літера КК1)) інвентарні 

номенклатурні номери І - 10301556 та ІІ - 10301557 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград (м. Кропивницький),                       

вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) __-___ 

площа забудови (загальна) 649,6 кв. метрів 

площа земельної ділянки ____-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку 510,2  кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 
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відновна вартість 230,186 тис. гривень (у тому числі І - 159,144 тис. грн та 

ІІ - 71,042 тис. грн) 

залишкова вартість 154,741 тис. гривень (у тому числі І - 106,984 тис. грн 

та ІІ - 47,757 тис. грн). 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить  

 

Автомобіль ВАЗ 21070 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград (м. Кропивницький),                      

вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

інвентарний номенклатурний номер 10501576 

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 5719 АЕ 

марка ВАЗ 

модель 210700 20 

номер шасі ХТА 21070062441402 

рік випуску 2006 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 26 541,0 гривень 

залишкова вартість 0 гривень 

знос 26 541,0 гривень. 

Вбиральня (убиральня (літера Ж))  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина                

№ 19 Міністерства охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград                              

(м. Кропивницький),  вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

інвентарний номенклатурний номер 10301553, фундамент – бетонний, стіни – 

бетоннні, покрівля – рулонна, підлога - бетонна 
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(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 2 024,0 гривень 

залишкова вартість 1364,0 гривень 

знос 660,0 гривень 

Огорожа (літера N)  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина 

№ 19 Міністерства охорони здоров'я України», 25004, м. Кіровоград                             

(м. Кропивницький),  вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

                       ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

інвентарний номенклатурний номер 10301558, фундамент – бетонний, покрівля 

– металева сітка 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 17 814,0 гривень 

залишкова вартість 8 233,0 гривень 

знос 9 581,0 гривень 

 

4. Інші відомості: 

 - на території державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» розміщено комплекс 

будівель  (блочно-модульна котельня, навіс, димові труби, огорожа). 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

09.09.2011 року № 906 «Про оформлення права власності на комплекс будівель 

по вул. Салганні піски, 14-а в м. Кіровограді» оформлено право власності з 

видачею свідоцтва про право власності дочірньому підприємству 

«Кіровоградтепло» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Центр науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії» на 

комплекс будівель з присвоєнням адреси: вул. Салганні піски,  14-а;  

- станом на 20.12.2016 року незареєстрована заборгованість за несвоєчасну 

сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного соціального внеску державним 

закладом «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України» складає 100 828,25 грн (за інформацією про стан 

розрахунків по ЄСВ Кіровоградської об’єднаної Державної податкової 

інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області від                    

28.12.2016 року  № 86661/10/11-23-07-02-50); 

- на момент передачі по бухгалтерському обліку державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я 
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України» рахується кредиторська заборгованість державного бюджету, яка 

виникла до 01.01.2015 року, обліковується станом на 01.01.2017 року та складає 

39 793,73 грн (у тому числі по загальному фонду – 39 619,73 грн та по 

спеціальному фонду – 174,0 грн). 

 

5. Пропозиції комісії  

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 червня                    

2016 року № 268-р «Про передачу цілісного майнового комплексу державного 

закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України» у власність територіальної громади м.Кіровограда» та 

рішенням Кіровоградської міської ради від  22 вересня 2015 року  № 4472                   

«Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кіровограда цілісного майнового комплексу 

державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 

Міністерства охорони здоров'я України» затвердити акт приймання-передачі 

цілісного майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-

санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» у власність 

територіальної громади  м. Кропивницького. 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація (в 1 прим.): 

- копія технічного паспорта на комплекс будівель по вул. Салганні піски, 14, 

виготовленого  обласним  комунальним  підприємством  «Кіровоградське  

обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» станом на 10.10.2016 року 

(витяг без креслень) на 25 арк.; 

- копія державного акта на право постійного користування землею                            

від 20.12.1998 року  І-КР № 000625 на 3 арк.; 

- копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 06.12.2005 року, 

серія ЯЯЯ № 863657 на 1 арк.; 

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно (серія                                        

СВХ № 509864 від 08.12.2005 року), реєстраційний номер 13071737 на 1 арк.; 

- копія довідки про належність нерухомого майна від 09.10.2012 року № 88169 

на 1 арк. 

7. До акта приймання-передачі додається (в 1 прим.): 

- копія статуту  державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина                  

№ 19 Міністерства охорони здоров'я України», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 30.05.2012 року № 80-о на 6 арк.; 

- копія контракту з начальником державного закладу «Спеціалізована медико-

санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» на 8 арк.; 

- протокол засідання інвентаризаційної комісії ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України» 

на 3 арк.; 

-  інвентаризаційні описи та звіряльні відомості на 213 арк.; 

-  копія балансу (форма № 1) на 1 січня 2017 року на 4 арк.; 
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- копія договору оренди індивідуально визначеного майна (нежитлового 

приміщення), що належить до державної власності, з ПАТ «Ліки 

Кіровоградщини»  від  26.01.2016 року № 01-3 на 5 арк.; 

- копія рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від                      

09.09.2011 року № 906 «Про оформлення права власності на комплекс будівель 

по вул. Салганні піски, 14-а в м. Кіровограді» на 2 арк.; 

- копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 09.09.2011 року,           

серія САЕ № 496001, виданого дочірньому підприємству «Кіровоградтепло» 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр науково-технічних 

інновацій Української нафтогазової академії» на 1 арк.; 

- копія листа до Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат» від 16.12.2016 року № 7899/15-05-22 на 1 арк.;  

- копія відповіді Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат» від 27.12.2016 року № 05-03/8766 стосовно дати введення в 

експлуатацію комплексу будівель по вул. Салганні піски, 14 на 1 арк.; 

- копії листів до Кіровоградського водопровідно-каналізаційного господарства, 

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та Кіровоградського міського 

РЕМу ПАТ «Кіровоградобленерго» від 19.12.2016 року № 7935/15-05-22 

стосовно розміщення споруд енергопостачальних організацій на території                  

ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України» за адресою: вул. Салганні піски, 14 та надання 

схеми балансової належності інженерних мереж території на 3 арк.; 

- копії відповідей та схеми балансової належності інженерних мереж на 

території державного закладу, надані Кіровоградським водопровідно-

каналізаційним господарством (від 27.12.2016 року № 1562/02/К),                                     

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» (від 26.12.2016 року                             

№ 11-3287/10) та Кіровоградським міським РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» 

(від  29.12.2016 року № 10617/46) на 7 арк.; 

- копії звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) 

на 1 січня 2015 року, на 1 січня 2017 року за загальним і спеціальним фондами 

та інформація про суми кредиторської заборгованості за бюджетними 

зобов’язаннями, взятими на облік, за якими станом на 01 січня  2015 року та 

станом на 1 січня 2017 року не зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання 

на 12 арк.; 

- копія листа-інформації державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України стосовно 

незареєстрованої заборгованості по сплаті (несвоєчасне перерахування) 

єдиного соціального внеску з додатками (копії рішень про застосування 

штрафних санкцій, рішення суду та інші документи) на 18 арк. 

 

Голова комісії:                                                         О.В. Мосін  
 

Заступник  

голови комісії                                                           О.О. Макарук  
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Члени комісії                                                            О.В. Барков  

                                                                                          

 ___________________ О.Д. Безеда 

___________________ О.О. Березняцька-Барбальос 

___________________ Н.М. Гордєєва 

___________________ В.В. Депутатов 

___________________ Г.А. Животовська  

___________________ Ю.В. Коломієць  

___________________ М.В. Кривенко 

___________________ О.І. Кучер 

___________________ І.В. Мартинова 

___________________ А.А. Назаренко 

___________________ В.О. Пидорич 

___________________ Н.М. Полякова 

___________________ С.В. Полякова 

___________________ В.В. Пономаренко  

___________________ Л.Г. Потоцька 

___________________ М.А. Сатановська 

___________________ Н.О. Селіванова 

___________________ А.В. Таран  

___________________ Т.В. Шпильова 

_____ ___________ 20___ р. {Додаток в редакції Постанови КМ № 538 від 23.08.2016} 


