
       

 

 
                                                            

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

VIII сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

 «18»  березня 2021 року                                                                   № 239-VIIІ 

 
Про затвердження  Актів приймання-

передачі  обладнання стоматологічних 

кабінетів, що передається  з комунальної  

власності Зміївської територіальної громади 

у комунальну власність  Слобожанської 

селищної ради . 

 

На виконання рішення VI сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання від 11 

лютого  2021року № 180-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняття з комунальної 

власності Зміївської територіальної громади у комунальну власність територіальної громади 

Слобожанської селищної ради обладнання стоматологічних кабінетів», керуючись ст. ст. 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада 

 

                                                                       ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити Акт приймання-передачі  обладнання стоматологічних кабінетів, що 

передається  з комунальної  власності Зміївської територіальної громади у комунальну 

власність  Слобожанської селищної ради, що розміщується в амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини за адресою: Харківська обл., Чугуївський район село Геніївка, вул. 

Вишнева, будинок 32 а (додається). 

2. Затвердити Акт приймання-передачі  обладнання стоматологічних кабінетів, що 

передається  з комунальної  власності Зміївської територіальної громади у комунальну 

власність  Слобожанської селищної ради, що розміщується в амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини за адресою:  Харківська обл., Чугуївський район село Шелудьківка, вул. 

Горького, будинок 65 (додається). 

3. Визначити балансоутримувачем майна зазначеного в пункті 1-2 цього рішення  

Слобожанську селищну раду. Головному бухгалтеру Слобожанської селищної ради 

(Водолажська О.І.) забезпечити його прийняття на баланс. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування 

бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг (голова комісії-Юношев В.О.).  

 

 

Слобожанський селищний голова                                                                    Дмитро ДІХТЯР 

 



 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                рішенням Слобожанської селищної ради 

                                                                                   від ___  березня  2021 року №____VIII 

                                                                                    __VIII сесії VIII скликання 

                                                                                    Слобожанський селищний голова 

                                                                                                                       

________________Дмитро  ДІХТЯР 

 

АКТ  

 

«___»  березня  2021 р. 

Комісія, утворена відповідно до  Рішення  VI сесії Слобожанської селищної ради VIII 

скликання від 11 лютого  2021року № 180-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняття 

з комунальної власності Зміївської територіальної громади у комунальну власність 

територіальної громади Слобожанської селищної ради обладнання стоматологічних 

кабінетів»______________________________________________________ 

                               (назва документа, на підставі якого утворена комісія) 

у складі Слобожанський селищний голова (голова комісії) – Діхтяр Дмитро 

Миколайович__________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

Начальник відділу економічного розвитку, комунальної та інвестиційної діяльності 

Слобожанської селищної ради (секретар комісії) – Попова Вікторія Вікторівна__________ 

Головний бухгалтер Слобожанської селищної ради -Водолажська Оксана Іванівна________ 

Спеціаліст I категорії-бухгалтер  Слобожанської селищної ради- Жидкова Ольга 

Олександрівна_________________________________________________________________ 

Староста- Русін Юрій Вікторович_________________________________________________ 

Завідувач АЗПСМ С. Геніївка – Ващенко Катерина Євгенівна_________________________ 

Директор  Комунального некомерційного підприємства «Зміївська центральна районна 

лікарня» Зміївської міської ради Харківської області – Лисак Михайло Петрович_________ 

Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради- Котляр 

Альона Олександрівна__________________________________________________________ 

Майно, що передається  розміщено:  в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за 

адресою: Харківська обл., Чугуївський район, село Геніївка, вул. Вишнева, будинок 32 а 

належить  до  комунальної власності Зміївської територіальної громади,  

баланслутримувач  Комунальне некомерційне підприємство «Зміївська центральна 

районна лікарня» Зміївської міської ради Харківської області, ЄДРПОУ 02003178 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

Передається у  комунальну власність територіальної громади Слобожанської селищної 

ради, ________________________________________________________________________ 
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 



1. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається, 

належить : 

Інвентарний 

номер/ 

номер 
рахунку 

 

Назва об’єкта Кількість Дата введення 

в експлуатацію 

Первісна  

вартість 

Нарахований  

знос 

Залишкова 

вартість на 

01.01.2021р 

10470008 

104/7 

Стоматологічна 

обладнання: 

-установка стоматологічна 

УС-30 -1шт. 

- крісло стоматологічне-

1шт. 

- стіл інструментальний-

1шт. 

-компресор безмасляний-

1шт. 

-пристрій  для 

полімеризації-1шт. 

-наконечник прямий НПМ 

40-02-1шт. 

-наконечник угловий-НУП 

30-М-1шт. 

-наконечник турбінний 

НТС-300М4-1шт. 

-Камера «Панмед»-1шт. 

1 2007 19515,00 19515,00 0 

 Всього:   19515,00 19515,00  

2. Інші відомості  (характеристика технічного стану) ___________________________ 

3.  Пропозиції комісії _Прийняти у комунальну власність територіальної громади 

Слобожанської селищної ради______________________________________________ 

4.  Разом з об’єктом передається : Інструкція (по використанню) 
 

Голова комісії ________________________ Д.М. Діхтяр 
(підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії _________________________В.В. Попова 
(підпис, ініціали та прізвище) 

                        _________________________ О.І. Водолажська 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                       __________________________О.О. Жидкова 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________ Ю.В. Русін 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________ К.Є. Ващенко 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________М.П. Лисак 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________А.О. Котляр 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

 



                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                            рішенням Слобожанської селищної ради 

                                                                                   від ___  березня  2021 року №____VIII 

                                                                                    __VIII сесії VIII скликання 

                                                                                    Слобожанський селищний голова 

                                                                                                                       

________________Дмитро  ДІХТЯР 

 

АКТ  

 

«___»  березня  2021 р. 

Комісія, утворена відповідно до  Рішення  VI сесії Слобожанської селищної ради VIII 

скликання від 11 лютого  2021року № 180-VIII «Про надання згоди на прийняття та прийняття 

з комунальної власності Зміївської територіальної громади у комунальну власність 

територіальної громади Слобожанської селищної ради обладнання стоматологічних 

кабінетів»______________________________________________________ 

                               (назва документа, на підставі якого утворена комісія) 

у складі Слобожанський селищний голова (голова комісії) – Діхтяр Дмитро 

Миколайович__________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

Начальник відділу економічного розвитку, комунальної та інвестиційної діяльності 

Слобожанської селищної ради (секретар комісії) – Попова Вікторія Вікторівна__________ 

Головний бухгалтер Слобожанської селищної ради -Водолажська Оксана Іванівна________ 

Спеціаліст I категорії-бухгалтер  Слобожанської селищної ради- Жидкова Ольга 

Олександрівна_________________________________________________________________ 

Староста- Стадник Руслан Вікторович_____________________________________________ 

Завідувач АЗПСМ С. Шелудьківка – Шарова Олена Вікторівна______________________ 

Директор  Комунального некомерційного підприємства «Зміївська центральна районна 

лікарня» Зміївської міської ради Харківської області – Лисак Михайло Петрович________ 

Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Зміївської міської ради- Котляр 

Альона Олександрівна__________________________________________________________ 

Майно, що передається  розміщено:  в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за 

адресою: Харківська обл., Чугуївський район, село Шелудьківка, вул. Горького, будинок,65 

належить  до  комунальної власності Зміївської територіальної громади,  

баланслутримувач  Комунальне некомерційне підприємство «Зміївська центральна 

районна лікарня» Зміївської міської ради Харківської області, ЄДРПОУ 02003178 

(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

Передається у  комунальну власність територіальної громади Слобожанської селищної 

ради, ________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила: 



1. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається, 

належить : 

Інвентарний 

номер/ 

номер 
рахунку 

 

Назва об’єкта Кількість Дата введення 

в експлуатацію 

Первісна  

вартість 

Нарахований  

знос 

Залишкова 

вартість на 

01.01.2021р 

10470089 

104/7 

 

Стоматологічна установка 

CQ-216 

1       2012 25000 17500 7500 

1120017 

112 

Фотополімерна лампа 

Woodpecker (LED.В) 

1 2013 2600 1300 1300 

 Всього:   27600 18800 8800 

 

2.  Інші відомості  (характеристика технічного стану) ___________________________ 

3.  Пропозиції комісії _Прийняти у комунальну власність територіальної громади 

Слобожанської селищної ради______________________________________________ 

4.  Разом з об’єктом передається : Інструкція (по використанню).  
 

Голова комісії ________________________ Д.М. Діхтяр 
(підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії _________________________В.В. Попова 
(підпис, ініціали та прізвище) 

                        _________________________ О.І. Водолажська 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                       __________________________О.О. Жидкова 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________ Р.В. Стадник 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________ О.В. Шарова 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________М.П. Лисак 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________А.О. Котляр 
                                               (підпис, ініціали та прізвище)             

 


