
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ № ___ 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття медичного обладнання зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської 

області до комунальної власності Арцизької  міської територіальної 

громади 

 

       Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 327, 328 Цивільного кодексу України, 

розглянувши клопотання директора Департаменту охорони здоров’я 
Одеської обласної державної адміністрації  від 09 грудня 2021 року за № 01-

08/6097 та клопотання генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради від 10 грудня 2021 року за № 01-10/1080 про 
безоплатне прийняття кисневого генератора зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області до комунальної 

власності Арцизької  міської територіальної громади, з метою забезпечення 
закладів охорони здоров’я медичним обладнанням та підвищення рівня 

надання медичної допомоги населенню, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

          1. Надати згоду на безоплатне прийняття медичного обладнання зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області 

до комунальної власності Арцизької  міської територіальної громади 

1(одного) кисневого генератора (медичний генератор кисню: Mentis M-SPSA 
30 у контейнерному виконанні), вартістю 5000000(п’ять мільйонів) гривень. 

          2. Копію данного рішення надіслати до Департаменту охорони здоров’я 

Одеської обласної державної адміністрації. 
          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестиційної діяльності та з питань комунальної власності, 

земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони природи. 
 

  

 
 

Проект рішення підготовлений 

відділом комунальної власності, земельних 

відносин та екологічних питань 

Арцизької міської ради 

 

 

 

 



 

Аркуш погодження до проєкту рішення  

«Про надання згоди на безоплатне прийняття медичного обладнання зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської 

області до комунальної власності Арцизької  міської територіальної 

громади» 
 

Секретар Арцизької міської ради          

«____» ___________  2021року          ____________  Ольга   ДОБРЯКОВА 

 

 

Перший заступник Арцизького 

 міського голови                                      

«____» ___________  2021року          ____________  Тетяна    БАХЧЕВАН 

 

 

Начальник юридичного відділу             

«_____»____________   2021року     ____________  Анастасія СТАНКОВА 

 

Начальник відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

«_____»____________   2021року     ____________  Тетяна    ХАРЧЕНКО 

 

Підпис виконавця, який готував 

проект рішення: 

головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

                             

«_____»___________  2021року        _____________  Людмила ПРОХОРОВА 

 

 

 

 



 


