
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 16.05.2019 № 44-5/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про надання дозволу на передачу майна на баланс КП „Золотоніський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” 

Золотоніської міської ради  та КНП „Золотоніський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Золотоніської районної ради 

 

 Розглянувши лист Золотоніського міського центру соціальної допомоги 

(15.05.2019 № 996) щодо передачі інвентарю та медичного обладнання на 

баланс КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради та КНП 

„Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Золотоніської районної ради, керуючись п. 5 ст. 60 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл центру соціальної допомоги виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (Неліна Л.Т.) передати інвентар та медичне 

обладнання на баланси КП „Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної медицини)„ Золотоніської міської ради та КНП 

„Золотоніський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Золотоніської районної ради згідно додатків (додаються). 

2. Золотоніському міському центру соціальної допомоги (Неліна Л.Т.) 

списати з балансу майно, вказане у п.1, у зв’язку з безоплатною передачею. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Масло О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

комісію міської ради з питань охорони здоров'я, навколишнього середовища та 

соціального захисту населення (Неліна Л.Т.).  

 

 

Міський голова        В.О.Войцехівський 

 

 
Неліна 52537 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 16.05.2019 № 44-5/VІІ  

 

Перелік матеріальних цінностей для передачі 

КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради 

 
№ 

п/п 

Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Назва об’єкта Одиниця 

виміру 

 

Кількість Вартість,  

грн 

1. 101440001 

Пристрій для 

вимірювання 

легеневої функції шт. 1 14769,48 

2. 11139002 

Кисневий балон з 

тримачем шт. 1 2953,90 

3. 11139003 

Вішалки для 

сушіння білизни 

та пакетів шт. 1 2953,90 

4. 11139004 

Вішалки для 

сушіння білизни 

та пакетів шт. 1 2953,90 

5. 11139005 

Пристрій для 

вимірювання 

артеріального 

тиску, 

електричний шт. 1 5907,79 

6.  101470022 

Апарат УЗД Logiq 

500 Pro виробника 

GE (серійний 

номер 

985623YM8) в 

комплекті з С364 

Convex-зондом, 

739L лінійним 

зондом та ЗS 

секторним зондом шт. 1 118155,80 

7.  101470023 

 Апарат УЗД 

Logiq 500 

виробника GE 

(серійний номер 

514656YM8) в 

комплекті з S222 

секторним 

зондом, 739L 

лінійним зондом, 

С364 Convex-

зондом та 

загостреним 

зондом CWD 

(Pencil зонд) шт. 1 118155,80 



8.  101470024 

Електрокардіогра

ф шт. 1 14769,47 

9. 101470025 

Візок для 

електрокардіограф

а та електродів з 

тримачем шт. 1 7384,74 

10. 11139007 Електричні ваги шт. 1 1476,94 

11. 101460004 

Монітор для 

електрокардіогра

фа Siemens SC 

6002xl шт. 1 26585,06 

12.   

Інфузійні 

матеріали коробка 1 7384,74 

13.  

Одноразовий 

матеріал для 

відділення терапії коробка 4 76801,27 

14.  

Гігієнічні набори 

для пацієнтів з 

проблемами 

нетримання сечі коробка 1 2953,89 

15.  

Одноразовий 

перев’язувальний 

матеріал коробка 5 22154,21 

Всього: 22 425360,89 

 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 16.05.2019 № 44-5/VІІ  

 

Перелік матеріальних цінностей для передачі 

КНП „Золотоніський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги” Золотоніської районної ради 
 

№ 

п/п 

Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Назва об’єкта Одиниця 

виміру 

 

Кількість Вартість,  

грн 

1 11137068-11137069 Ліжко для пацієнта шт. 2 23631,16 

2 11137070-11137093 Ліжко для лікарні шт. 24 283573,92 

Всього: 26 307205,08 

 

 

Секретар ради            Н.О.Сьомак 


