
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

 від 14 липня 2016 року                                                                                  № 372 
 
 
 
Про створення комісії з питань  
приймання-передачі цілісного  
майнового комплексу  державного закладу  
«Спеціалізована медико-санітарна  
частина № 19 Міністерства  
охорони здоров'я України» 
 

Керуючись 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. Утворити комісію з питань 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 Кіровограда у складі згідно з додатком. 

2. Комісії у місячний термін здійснити приймання-передачу цілісного 
майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 
частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» та надати акт                 
приймання – передачі на затвердження виконавчому комітету Кіровоградської 
міської ради. 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 
 
 
Міський голова                                   А. Райкович 
 
Потоцька  24 45 11 



 
Додаток 

       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 
       14 липня 2016 
       № 372 
 

СКЛАД 
комісії з питань передачі з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста Кіровограда цілісного майнового комплексу 
державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 

Міністерства охорони здоров'я України»  
(далі - ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України») 

 

Голова комісії 
 

Мосін 
Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

  
Заступник голови комісії 
 

Макарук  
Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров'я 

  
       Члени комісії: 
 

Барков  
Олександр Васильович 

- начальник ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України» 
(за згодою) 

   
Безеда  
Олександр Дмитрович 

- завідувач сектора цивільного захисту 
населення управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення  

   
Гордєєва  
Наталія Миколаївна 

- заступник начальника відділу  зведення 
бюджету та фінансів соціально-культурної 
сфери фінансового управління  

   
Депутатов  
Віталій Валентинович  

- юрист спецбюджетного відділу управління 
власності та приватизації комунального 
майна  

   
Животовська  
Галина Анатоліївна 

- бухгалтер ДЗ «СМСЧ  № 19 МОЗ України» 
(за згодою) 

   
Кучер  
Олена Ігорівна 

- головний спеціаліст відділу 
бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності Управління бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності МОЗ України 
(за згодою) 

 
 

              
            



 2 
Мартинова  
Ірина Володимирівна 

- заступник начальника управління – 
начальник відділу планування та 
містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури  

   
Назаренко  
Анатолій Андрійович 

- старший інспектор відділу правового 
забезпечення юридичного управління  

   
Пидорич  
Володимир Олександрович 

- заступник начальника – начальник відділу 
земельних відносин управління земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища  

   
Полякова  
Наталія Михайлівна 

- головний бухгалтер ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ 
України» (за згодою) 

   
Полякова  
Світлана Василівна 

- голова профспілкового комітету ДЗ «СМСЧ                  
№ 19 МОЗ України», головна медична 
сестра (за згодою) 

   
Пономаренко  
Валентина Василівна 

- завідувач господарства ДЗ «СМСЧ № 19 
МОЗ України» (за згодою) 

   
Потоцька  
Любов Григорівна  

- начальник фінансово-економічного відділу 
– головний бухгалтер управління охорони 
здоров’я  

   
Сатановська 
Марія Анатоліївна 
 

- завідувач сектора майнових відносин та 
діяльності державних підприємств 
Департаменту фінансово-ресурсного 
забезпечення МОЗ України (за згодою) 

   
Селіванова  
Наталія Олександрівна 

- начальник відділу соціально-економічного 
розвитку та регуляторної політики 
управління економіки  

   
Сесмій  
Лілія Юріївна 

- головний спеціаліст контрольної служби  

   
Шпильова 
Тетяна Володимирівна 

- провідний спеціаліст відділу капітального 
ремонту, реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства 
Головного управління житлово-
комунального господарства  

 
 
Начальник управління охорони здоров'я  
Кіровоградської міської ради                                           О. Макарук 
 


