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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №196

____липня 2021 р. 11 сесія 8 скликання

Про передачу медичного обладнання

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60, абзацу 2 
пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної 
власності», рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року 
№ 432 «Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної 
власності», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 16 грудня 
2020 року № 1251 «Про виділення коштів для забезпечення опорних закладів 
охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме 
системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального 
призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики», наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 22 грудня 2020 року № 2964 «Про 
затвердження медико-технічних вимог до систем рентгенівських діагностичних 
стаціонарних загального призначення (цифрових) та апаратів ультразвукової 
діагностики, які є предметом закупівлі за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони 
здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами 
рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення 
(цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, 
виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою C0VID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», протоколу 
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 грудня 2020 року № 76, рішення 7 сесії 
Могилів-Подільської міської ради 8 скликання від 12 травня 2021 року № 200 
«Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Могилів-Подільської 
міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької 
області медичного обладнання», клопотання Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури та з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно медичне обладнання, що знаходиться в



оперативному управлінні комунальної установи «Вінницький обласний центр 
технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я» та 
є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області до власності відповідних територіальних громад:

1.1. система рентгенівська діагностична ІМАХ 7700 F в комплекті: 
Програмний продукт (Комп’ютерна програма «RS-MAKHAON» (модуль 
«Робоча станція лікаря: Рентген та УЗД»)Х X-Ray International, Ltd Latvia, 
балансовою вартістю 4 800 000,00 грн до комунальної власності Могилів- 
Подільської міської територіальної громади (для комунального некомерційного 
підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» 
Могилів-Подільської міської ради);

1.2. ультразвукова діагностична система SonoBooK 8 у складі: 
Конвексний датчик C3-V, Лінійний датчик L7-V, Ліцензія General Imaging, 
Ліцензія Curved Panoramic View, Ліцензія розширеної кардіології. Розширена 
судинна ліцензія, Доплерівська ліцензія CW, Ліцензія вільного кута 
М-режиму, Ліцензія кольорового М-режиму, Доплерівська ліцензія, Ліцензія 
TDI, Ліцензія ІМТ, Ліцензія Elastography, Ліцензія 2D steer, балансовою 
вартістю 800 000,00 грн. до комунальної власності Могилів-Подільської міської 
територіальної громади (для комунального некомерційного підприємства 
«Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів- 
Подільської міської ради).

2. Комунальній установі «Вінницький обласний центр технічного та 
фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я» (Бриль А.М.) та 
Могилів-Подільській міській раді (Глухманюк Г.Г.) здійснити передачу- 
приймання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення з оформленням 
необхідних документів та надати акти передачі-приймання управлінню спільної 
комунальної власності територіальної громади області в місячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов /^Jp.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


