
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної 

ради до Миколаївської міської ради щодо 

безоплатної передачі у спільну власність 

територіальних громад області нежитлових 

приміщень, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, 

вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні 

Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного 

диспансеру Миколаївської обласної ради 

Тридцята позачергова 

сесія сьомого скликання 

 
 

На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про передачу об’єктів права держаної та комунальної власності», з метою 

збереження обсягу надання вторинної (спеціалізованої) кваліфікованої 

медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою і спортом, та 

лікувально-консультативної допомоги іншим верстам населення обласна рада  

 

  

ВИРІШИЛА: 

  

 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо безоплатної передачі у спільну власність 

територіальних громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні 

Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаївсь-

кої обласної ради (додається). 

  

2. Надіслати текст цього Звернення Миколаївській міській раді. 

  
 

 

Голова обласної ради                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО

nau://ukr/280/97-ВР


Додаток 

до рішення обласної ради 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Миколаївської обласної ради до Миколаївської міської ради щодо 

безоплатної передачі у спільну власність територіальних громад області 

нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, 

вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні Миколаївського обласного 

лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаївської обласної ради 

 

Миколаївський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Миколаїв-

ської обласної ради (далі – диспансер) є єдиним спеціалізованим комунальним 

закладом охорони здоров’я у місті Миколаїв та Миколаївської області, який 

надає вторинну (спеціалізовану) кваліфіковану медичну допомогу особам, які 

займаються фізичною культурою і спортом, а також надає лікувально-

консультативну допомогу зазначеним особам та іншим верстам населення для 

відновлення здоров’я і їх працездатності. 

Користувачами диспансеру є учні спортивних закладів Миколаївській 

області, у тому числі м. Миколаєва, з яких на сьогодні діє 55 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 2 школи вищої спортивної майстерності, Вище училище 

фізичної культури, клубні команди. Тільки диспансер проводить медичні 

огляди та медичний супровід спортивно-масових заходів Миколаївського регіо-

нального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та 

Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. 

Всього у зазначених закладах займається більше ніж 16 тис. осіб. 

Диспансер розташований у приміщеннях за адресою: м. Миколаїв, 

вул. Дунаєва, 39/7, які завжди перебували в його користуванні - з 1951 року (з 

моменту введення їх в експлуатацію разом із житловим будинком). В 90-і роки 

під час передачі житлового фонду суднобудівних підприємств м. Миколаєва 

зазна-чений житловий будинок разом із приміщеннями, в яких розташовувався 

диспансер, також було передано з державної власності у комунальну власність 

м. Миколаєва. 

Ми, депутати Миколаївської обласної ради сьомого скликання, відповідно 

до рішення обласної ради від 10.09.2019 № 4, вимог Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з метою збере-

ження обсягу надання вторинної (спеціалізованої) кваліфікованої медичної 

допомоги особам, які займаються фізичною культурою і спортом, та лікува-

льно-консультативної допомоги іншим верстам населення звертаємося з 

ініціативою щодо розгляду Миколаївською міською радою у IV кварталі 2019 

року питання про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність 

територіальних громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні Мико-
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лаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаївської 

обласної ради на умовах оренди . 

Сподіваємося на розуміння та підтримку у вирішенні цього важливого для 

Миколаївської області питання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято на тридцятій позачерговій 

сесії обласної ради сьомого скликання  

_____________ 2019 року 


