
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

X сесія VIII скликання  
  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

  

від 25 червня 2021 року Валки № _____ 

   

Про надання згоди на прийняття 

у комунальну власність 

Валківської міської 

територіальної громади із 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Харківської області 

кисневих концентраторів СР101 

 

 Керуючись статтями 26, 42, 59, 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності”, розглянувши клопотання 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВАЛКІВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ВАЛКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 28 травня 2021 року №313, 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, Валківська міська рада 

вирішила: 

 

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Валківської міської 

територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Харківської області кисневих концентраторів СР101, в кількості 24 штуки, 

вартістю 36900,00 (тридцять шість тисяч дев’ятсот ) гривень, на загальну суму 

885600,00 (вісімсот вісімдесят п’ять тисяч шістсот) гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань Валківської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Катерина РОЖЕНКО).  

 

 

Міський голова       Валерій СКРИПНІЧЕНКО 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення міської ради «Про надання попередньої згоди на прийняття 

у комунальну власність Валківської  міської  територіальної громади із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської   області 

кисневих    концентраторів СР101» 

           Проєкт рішення «Про надання попередньої згоди на прийняття у 

комунальну власність Валківської  міської  територіальної громади із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської   області 

кисневих   концентраторів СР101» підготовлено відповідно до вимог Законів 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  “Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності”,  на підставі клопотання 

адміністрації КНП «Валківський центр ПМСД» щодо надання попередньої 

згоди на прийняття у комунальну власність Валківської  міської  територіальної 

громади із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Харківської   області кисневих    концентраторів СР101. З метою  забезпечення 

ефективної роботи  КНП «Валківський центр ПМСД»  виникла необхідність 

щодо створення  даного проєкту рішення.  

            На підставі викладеного вище, зазначеним проєктом рішення 

пропонується урегулювати  питання забезпечення КНП «Валківський центр 

ПМСД» кисневими концентраторами для надання належної медичної 

допомоги, шляхом прийняття їх у комунальну власність Валківської  міської  

територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Харківської  області.   

 

 

Начальник відділу комунальної власності 

міської ради                                                                          Тетяна Пилипенко 

 
 


