
 

                                    

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   18 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

            м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про безоплатне прийняття майна (кисневих концентраторів) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність 

Мукачівської міської територіальної громади 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 

року №333 «Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих 

концентраторів», рішення Закарпатської обласної ради від 15.11.2021 року №423 

«Про безоплатну передачу майна (кисневих концентраторів) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №4 від  

24.11.2021 р.), керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 1. Прийняти безоплатно із  спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність Мукачівської міської 

територіальної громади 76 медичних кисневих концентраторів АЕ-8. 

 2. Закріпити на праві оперативного управління Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мукачівської міської територіальної громади» 76 медичних кисневих 

концентраторів АЕ-8. 

 3. Створити комісію по прийому-передачі майна (кисневих 

концентраторів) із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області у комунальну власність Мукачівської міської 

територіальної громади.  

 4. Затвердити наступний склад комісії по прийому-передачі майна 

(кисневих концентраторів) із  спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність Мукачівської міської 

територіальної громади: 
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 МІШКО Євген Євгенович – перший заступник начальника КУ «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради; 

ФІЛІП Василь Степанович – начальник відділу спільної комунальної власності 

КУ «Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської 

обласної ради»; 

ГУШТАН Іван Іванович – заступник директора департаменту – начальник 

управління економічного планування, фінансово-бухгалтерського обліку та 

ресурсного забезпечення департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА. 

ЯН Світлана Юріївна – заступник начальника управління економічного 

планування, фінансово-бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення– 

головний бухгалтер департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА. 

ЧУБІРКО Мирослава Михайлівна – директор Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 

міської територіальної громади. 

КІЇВ Роман Іванович – завідувач господарством Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 

міської територіальної громади. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань гуманітарної політики. 

 

Міський голова                                     Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


