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Про створення комісії з прийняття до комунальної власності територіальної 
громади м. Запоріжжя із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Запорізької області системи рентгенівської діагностичної Calipso F MTOes 
 
 

 Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

“Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, на 

виконання рішення Запорізької міської ради від 11.06.2021 № 86 “Про надання 

згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Запоріжжя із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Запорізької області системи рентгенівської діагностичної Calipso F MTOes” та 

рішення Запорізької обласної ради від 29.04.2021 № 5 “Про надання згоди на 

безоплатну передачу медичного обладнання зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної 

власності громад”: 

1. Створити комісію з прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Запоріжжя із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Запорізької області медичного обладнання - системи рентгенівської 

діагностичної Calipso F MTOes, у складі: 

 
Наумов - заступник міського голови з питань діяль-  
Геннадій Борисович ності   виконавчих   органів   ради,  голова 

комісії;  
 
 
Орлова - начальник відділу з питань обліку майна 
Валентина Іванівна  та майнових відносин департаменту кому-

нальної власності та приватизації Запо- 
різької міської ради, секретар комісії. 

Члени комісії: 
 
Алутіна - головний  спеціаліст  відділу  стратегіч- 
Тетяна Миколаївна ного  планування,  економіки  та  фінансів 
 департаменту охорони здоров’я Запорізь-

кої  міської  ради; 
 
 
Берднікова - головний бухгалтер централізованої бух- 
Юлія Олександрівна галтерії при департаменті охорони здо-

ров’я  Запорізької  міської  ради; 



 2 
 
Гурчак - заступник  директора  комунального  неко- 
Ольга Жоржівна мерційного підприємства “Запорізька облас-

на клінічна лікарня” Запорізької обласної 
ради з медсестринства (за згодою); 

  
  
Малишева - головний  бухгалтер  Комунального  неко-  
Ольга Михайлівна мерційного  підприємства  “Міська  лікарня 

№9” Запорізької міської ради; 
 
 
Нерянов - виконуючий  обов’язки  директора  Кому- 
Кирило Юрійович  нального   некомерційного   підприємства 
 “Міська лікарня №9” Запорізької міської 

ради; 
 
 
Сліпко - головний спеціаліст планово-фінансового 
Олег Вадимович  відділу управління кадрового та  фінансово-

го забезпечення Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької обласної державної 
адміністрації (за згодою); 

 
 
Хитрик - заступник директора департаменту  кому- 
Максим Віталійович нальної власності та приватизації Запо-

різької міської ради. 
 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Наумова Г.Б. 

 

 
Заступник міського  голови  з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради А.В. П’ятницький 


