
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

                                              ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття основних засобів та 

затвердження акту приймання-передачі основних засобів зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у 

власність Арцизької міської територіальної громади  

 

Відповідно до  статей 25, 60   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  частини 1 статті 7 Закону України «Про 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості», Закону України  «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності»,  рішення Одеської обласної ради від 19 серпня 2021 

року за №294-VІІІ «Про передачу телемедичного обладнання зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у 

власність відповідних територіальних громад Одеської області», з метою  

забезпечення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття основних засобів зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у 

комунальну власність Арцизької міської територіальної громади згідно 

Переліку  медичного обладнання, яке безоплатно передається до комунальної 

власності Арцизької міської територіальної громади (Додаток 1). 

2. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів (Додаток 2) зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у 

комунальну власність Арцизької міської територіальної громади. 

3. Здійснити передачу комунального майна, зазначеного у Додатку 1 до 

даного рішення, в оперативне управління та на баланс Комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Арцизької міської ради» згідно з актом приймання-передачі у 

встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності, з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту та з 

питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення. 

 

Проект рішення підготовлений 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Арцизької міської ради» 

 

Лист погодження до проекту рішення 



 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття основних засобів та 

затвердження акту приймання-передачі основних засобів зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у  

власність Арцизької міської територіальної громади» 
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Секретар Арцизької міської ради 

________________Ольга ДОБРЯКОВА 

«____»________2021 року 

 

Перший заступник Арцизького міського голови 

____________ Тетяна БАХЧЕВАН 

«____»_________2021року 

 

Заступник Арцизького міського голови 

____________ Оксана СТОЯНОВА 

«____»_________2021року 

 

 

Начальник юридичного відділу міської ради 

_________________Анастасія СТАНКОВА 

«_____»____________2021року 

 

Підпис виконавця, який готував проект рішення 

_____________   Людмила ФЕДОРОВА 

 

 


