
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

X сесія VIII скликання  
  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

  

від 25 червня 2021 року Валки № _____ 

 

Про прийняття у комунальну 

власність Валківської міської 

територіальної громади із спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Харківської області 

системи рентгенівської діагностичної 

OPERA RT20Harp та кисневих 

концентраторів  

Керуючись статтями 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 137 Господарського кодексу України, 

Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 1998 року № 

1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», на 
виконання рішень Валківської міської ради Харківської області від 18 лютого 

2021 року № 195 «Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну 

власність Валківської міської територіальної громади із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області системи 

рентгенівської діагностичної OPERA RT20Harp, кисневих концентраторів та 

дизель-генератора», Харківської обласної ради від 10 червня 2021року 

№ 178-VIII «Про спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Харківської області та внесення змін до додатку 16 до рішення Харківської 

обласної ради від 15 жовтня 2020 року №1376-VII», враховуючи клопотання 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВАЛКІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ», 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. Прийняти у комунальну власність Валківської міської територіальної 

громади майно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Харківської області медичне обладнання: 



 

№ 

з/п 

Найменування 

майна 
(кількість, ціна) 

 

Рік 

випуску 

Загальна 

первісна 

вартість, грн 
Балансоутримувач 

1 2 3 4 5 

1 Концентратор кисню OLV-10 з 

подвійним потоком, 58 

(п’ятдесят вісім) одиниць (ціна 

39 500,00 грн за одиницю) 

2020 2 291 000,00 КНП ХОР «ОБЛАСНА 

ДИТЯЧА 

ІНФЕКЦІЙНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» 

2 Концентратор кисню HG5-WN-

NS (10л/хв), 5 (п’ять) одиниць 

(ціна 44 000,00 грн за 

одиницю) 

2020 220 000,00 КНП ХОР «ОБЛАСНА 

ДИТЯЧА 

ІНФЕКЦІЙНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» 

3 Система рентгенівська 

діагностична OPERA RT20Harp 
2020 6 400 000,00 КНП ХОР «ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» 

 

2. Доручити Валківському міському голові створити комісії по 

прийманню-передачі вищевказаного майна та затвердити їх персональний 

склад, з урахуванням пропозицій Харківської обласної ради, 

балансоутримувачів майна та КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ». 

 

3.  Утвореним комісіям здійснити приймання-передачу майна, згідно 
чинного законодавства, та подати складені акти на затвердження міському 

голові. 

 

4. Передати медичне обладнання зазначене в пункті 1 цього рішення на 
баланс та в оперативне управління КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ». 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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 прийняття у комунальну власність 

Валківської міської територіальної громади із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області  системи 

рентгенівської діагностичної OPERA RT20Harp та кисневих концентраторів» 

           Проєкт рішення «Про прийняття у комунальну власність Валківської 

міської територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Харківської області  системи рентгенівської діагностичної OPERA 

RT20Harp та кисневих концентраторів » підготовлено відповідно до вимог 

Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та  “Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності”,  на підставі  рішення 
Харківської обласної ради від 10 червня 2021 року №   «Про спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області та внесення змін до 

додатку 16 до рішення обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1376-VII», з 
метою дотримання та завершення процедури передачі майна відповідно до 

діючого законодавства  виникла необхідність щодо створення  даного проєкту 

рішення.  

            На підставі викладеного вище, зазначеним проєктом рішення 
пропонується урегулювати  питання забезпечення КНП «Валківська центральна 

районна лікарня» рентгенівським обладнанням та кисневими концентраторами, 

для надання належної медичної допомоги,  та прийняти медичне обладнання 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 

 
 


