
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

м.Кропивницький 

 
 

Про внесення доповнень до рішення  

виконавчого комітету Кіровоградської  

міської ради від 20 листопада  

2017 року № 524 «Про створення  

комісії з питань передачі витратних 

матеріалів та матеріалів супроводу  

для проведення процедур  

гемодіалізу» 

 

Керуючись ст. 140,  143 Конституції України, підпунктом 3 п. «2» ст. 52 

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, враховуючи лист 

Кіровоградської обласної ради від 20 листопада 2017 року № 19-1983/1 «Про 

копію рішення обласної ради», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести доповнення до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 20 листопада 2017 року № 524 «Про створення комісії  з питань  

передачі витратних матеріалів та матеріалів супроводу для проведення 

процедур гемодіалізу», а саме включити до складу комісії Друмову Людмилу 

Олександрівну, головного спеціаліста відділу обліку, відчуження та управління 

майном управління майном виконавчого апарату  Кіровоградської обласної 

ради (за згодою), та Шепеля Андрія Володимировича, начальника управління 

майном виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради (за згодою). 

 

 

 

Міський голова                                              А. Райкович 
 

 

Кривенко 24 45 11 



У  К  Р  А  Ї  Н  А                  

Р  І  Ш  Е Н Н  Я 

  ВИКОНАВЧОГО    КОМІТЕТУ    КІРОВОГРАДСЬКОЇ    МІСЬКОЇ    РАДИ 

від 20 листопада 2017 року                                                                            №  524                                                                                   

                                                
м.Кропивницький 

 

Про створення комісії з питань  

передачі витратних матеріалів та  

матеріалів супроводу для  

проведення процедур гемодіалізу 

 

Керуючись ст. 140,  143 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» ст. 32 

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, враховуючи 

рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1144                        

«Про передачу майна» та рішення Кіровоградської обласної ради                                 

від 10 листопада 2017 року № 390 «Про передачу майна», виконавчий комітет 

Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Утворити комісію з питань передачі витратних матеріалів та 

матеріалів супроводу для проведення процедур гемодіалізу із спільної 

власності територіальної громади сіл, селищ і міст області з балансу 

Кіровоградської обласної лікарні до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького на баланс комунального закладу «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої Анни  м. Кропивницького» у складі згідно з додатком. 

2. Комісії у місячний термін здійснити передачу майна та надати 

передавальний акт на затвердження виконавчому комітету Кіровоградської 

міської ради. 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                    А. Райкович 
 

 

 
Кривенко 24 45 11 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

20 листопада 2017  

№ 524 

 
 

СКЛАД 

комісії з питань передачі витратних матеріалів та матеріалів супроводу 

для проведення процедур гемодіалізу із спільної власності територіальної 

громади сіл, селищ і міст області з балансу Кіровоградської обласної 

лікарні до комунальної власності територіальної громади                                           

м. Кропивницького на баланс комунального закладу  

«Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни   

м. Кропивницького» 

 

Голова комісії 

 

Кривенко  

Марина Вікторівна 

- головний спеціаліст фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 
 

                                            Заступник голови комісії 
 

Шишелюк  

Олександр Миколайович 

- в.о. головного лікаря комунального закладу 

«Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни                                        

м. Кропивницького» 

  

Секретар комісії 

 

   

Кухалішвілі  

Наталія Юріївна 

- головний бухгалтер комунального закладу 

«Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни                                        

м. Кропивницького» 

   

  

  Члени комісії: 
 

Агапеєв  

Олександр Анатолійович 

- головний позаштатний спеціаліст 

департаменту охорони здоров'я 

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації з токсикології,  завідувач 

відділення інтенсивної терапії 

екстракорпоральних методів детоксикації 

Кіровоградської обласної лікарні                        

(за згодою) 



  2 

 

Грінь Інна Анатоліївна  - лікар-анестезіолог відділення амбулаторного 

гемодіалізу комунального закладу «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» 

   

Зволинська  

Світлана Семенівна 

- провізор відділення амбулаторного 

гемодіалізу комунального закладу «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої Анни                                        

м. Кропивницького» 

   

Черноус  

Анна Василівна 

- провізор Кіровоградської обласної лікарні                        

(за згодою) 

   

Чорна  

Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності 

Кіровоградської міської ради   

   

Шікіта  

Оксана Анатоліївна  

- заступник головного бухгалтера 

Кіровоградської обласної лікарні                              

(за згодою) 

 

 
 

 

Начальник управління охорони здоров'я  

Кіровоградської міської ради                                                              О. Макарук 


