
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про комісію з безоплатного 

прийняття у комунальну власність 

Мукачівської міської територіальної 

громади рухомого  індивідуально 

визначеного майна – медичних 

кисневих концентраторів АЕ-8  

 

  

Відповідно до рішення Мукачівської міської ради  від 25.11.2021 року 

№639 «Про безоплатне прийняття майна (кисневих концентраторів) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну 

власність Мукачівської міської територіальної громади», 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», керуючись п. 20 ч.4 статті 42, ч.8 статті 59 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Затвердити головою комісії з приймання-передачі майна – кисневих 

концентраторів зі  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області у комунальну власність Мукачівської міської 

територіальної громади : 

 ЧУБІРКО Мирославу Михайлівну – директора Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мукачівської міської територіальної громади». 

 2. Затвердити членів комісії з приймання-передачі майна – кисневих 

концентраторів зі  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області у комунальну власність Мукачівської міської 

територіальної громади : 



 

2 

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. 

КІЇВ Роман Іванович – завідувач господарством Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мукачівської міської територіальної громади». 

3. Комісії приступити до роботи з моменту видачі розпорядження та 

забезпечити приймання-передачу майна (кисневих концентраторів) із  спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у 

комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади у порядку, 

визначеному чинним законодавством України, про що скласти акти приймання-

передачі (у чотирьох примірниках) та подати їх на затвердження першому 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Ростиславу Федів. 

 4. Уповноважити Чубірко Мирославу Михайлівну - директора 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади» отримати 

зазначене майно – 76 (сімдесят шість) медичних кисневих концентраторів АЕ-8 

із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області у комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади, 

для чого видати на її ім’я довіреність. 

 5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


