
 
 
 
Про передачу капітальних інвестицій 

 

 

 Керуючись ст.59, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Цивільним кодексом України, ст.137 Господарського кодексу 

України, з метою раціонального  використання майна комунальної власності, 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Вилучити  з оперативного управління  Комунального некомерційного 

підприємства «Міська дитяча лікарня №1» Запорізької міської ради та передати 

в оперативне управління  Комунального некомерційного підприємства «Міська 

дитяча лікарня №5» Запорізької міської ради капітальні інвестиції обліковані на 

рахунку 15 «Капітальні інвестиції» («Система рентгенографічна та 

флюороскопічна OPERA-T90cs») вартістю 6 590 000,00 гривень. 

2.  Вилучити  з оперативного управління  Комунального некомерційного 

підприємства «Міська дитяча лікарня №5» Запорізької міської ради та передати 

в оперативне управління  Комунального некомерційного підприємства «Міська 

дитяча лікарня №1» Запорізької міської ради капітальні інвестиції обліковані на 

рахунку 15 «Капітальні інвестиції» («Система рентгенівська діагностична 

Calypso F MTOes») вартістю 4 194 000,00 гривень. 

3. Доручити Комунальному некомерційному підприємству «Міська 

дитяча лікарня №1» Запорізької міської ради та Комунальному некомерційному 

підприємству «Міська дитяча лікарня №5» Запорізької міської ради виконати 

пункти 1,2 цього рішення згідно вимог діючого законодавства України. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про передачу капітальних інвестицій» 

 

В 2019 році за кошти бюджету міста було придбано для КНП «Міська 

дитяча лікарня №1» ЗМР обладнання «Система рентгенографічна та 

флюороскопічна OPERA-T90cs» на 3 робочих місця для установки в 

приміщенні амбулаторії сімейного лікаря за адресою вул.Брюлова,6 та для КНП 

«Міська дитяча лікарня №5» ЗМР обладнання «Система рентгенівська 

діагностична Calypso F MTOes» на 2 робочих місця для установки в 

поліклінічному відділенні №2 по вул. Л.Жаботинського,32. 

Зважаючи на обсяги функціонального навантаження поліклінічного 

відділення №2 по вул. Л.Жаботинського,32, який функціонує як міський 

консультативно-діагностичний центр, виникла необхідність в заміні 

рентгенологічного обладнання вищезазначених структурних підрозділів 

підприємств.   

 З метою раціонального  використання майна комунальної власності, яке 

обліковується на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», департамент охорони 

здоров’я міської ради просить схвалити проект рішення виконавчого комітету 

міської ради «Про передачу капітальних інвестицій», яким передбачено 

перерозподіл майна між медичними підприємствами міста Запоріжжя. 

 

 

Директор  департаменту       В.В.Ушакова 
 


