
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  5 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021            Мукачево     №227 
         

Про затвердження актів прийому-передачі нерухомого майна та відповідної 
документації, придбаного для потреб Н.Давидківської АЗПСМ та 
Дерценської АЗПСМ 
 

Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 
громад", Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності”, пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 
України, статтей 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, статтей 52, 55, 62, 63, 
66, 137 Господарського кодексу України, враховуючи рішення 65 позачергової 
сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 24.10.2019 року №1542 «Про 
ініціювання передачі Мукачівській міській раді, бюджетних установ, їх майна із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Мукачівського району у 
власність Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади», рішення 2-го 
засідання 18 сесії 7-го скликання Мукачівської районної ради №363 від 
12.11.2019 року «Про передачу бюджетних установ», Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 
державних адміністрацій”, рішення Мукачівської районної ради №14 від 
28.01.2021 р. “Про передачу бюджетних установ та майна Мукачівській міській 
раді”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту (протокол №4 від  24.02.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №3 від 
22.02.2021 р.; 23.02.2021 р.; 26.02.2021 р.; 01.03.2021 р.), враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №3 від  
23.02.2021 р.), керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити Акти приймання-передачі нерухомого майна та відповідної 
документації, придбаного для потреб Н.Давидківської та Дерценської АЗПСМ 
(згідно додатків № 1-2 до даного рішення). 
 2. Прийняти у власність Мукачівської міської територіальної громади, 
нерухоме майно (комплект обладнання для надання медичних послуг із 
застосуванням телемедецини: 12-канальний електрокардіограф з цифровим 
інтерфейсом, спірометр цифровий дерматоскоп цифровий, монітор життево-



важливих показників із цифровим інтерфейсом (АТ, термометрія, 
пульсоксиметрія), телемедична центральна станція, сумка для транспортування) 
та відповідну документацію, придбане для потреб Н.Давидківської АЗПСМ та 
Дерценської АЗПСМ. 
 3. Передати нерухоме майно (комплект обладнання для надання медичних 
послуг із застосуванням телемедецини: 12-канальний електрокардіограф з 
цифровим інтерфейсом, спірометр цифровий дерматоскоп цифровий, монітор 
життево-важливих показників із цифровим інтерфейсом (АТ, термометрія, 
пульсоксиметрія), телемедична центральна станція, сумка для 
транспортування), придбане для потреб Н.Давидківської АЗПСМ та 
Дерценської АЗПСМ, в оперативне управління Комунальному некомерційному 
підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської територіальної громади». 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову А. Балогу. 

 
 

Міський голова              А.БАЛОГА 
 


