
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
провулок Корабелів, 1 та перебувають у 
користуванні обласного Центру медико-соціальної 
експертизи 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 
належного забезпечення діяльності Центру медико-соціальної експертизи 
Миколаївської обласної ради та надання послуг незахищеним верствам 
населення м. Миколаєва та Миколаївської області 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, провулок Корабелів, 1 та перебувають у користуванні 
обласного Центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради 
(додається). 

  
2. Надіслати текст цього Звернення Миколаївській міській раді. 

  
 
 
Голова обласної ради                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО



Додаток 
до рішення обласної ради 

 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
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, 
провулок Корабелів, 1 та перебувають у користуванні обласного Центру 

медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради 
 

Обласний Центр медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної 
ради є єдиним спеціалізованим комунальним закладом охорони здоров’я у місті 
Миколаїв та Миколаївської області, який створено з метою визначення ступеня 
обмеженості життєдіяльності людини, причини, часу настання, групи 
інвалідності, виявлення компенсаторно-адаптаційних можливостей хворого, 
реалізація яких сприяє функціональній, психологічній, соціальній, професійній 
реабілітації та адаптації інваліда; визначенню інвалідам потреби у соціальній 
допомозі, звільненні від виконання відповідних обов’язків особам, які мають на 
це право відповідно до чинного законодавства. 

Тільки за 9 місяців 2019 року комісіями обласного центру: 
оглянуто 8642 особи, у тому числі 2002 особи працездатного віку. 

Повторно оглянуто 5356 осіб; 
оглянуто 115 учасників АТО, серед яких визнано інвалідами 46, у 43 осіб 

встановлено відсоток витрати працездатності; 
проведено корегування ІПРІ з метою забезпечення технічними засобами 

реабілітації 13449 осіб. 
За аналізом діяльності Центру протягом останніх 5-ти років зазначається, 

що третина пацієнтів, яких оглянуто його комісіями, складають мешканці 
м. Миколаєва. 

Центр медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради 
розміщується з 1989 року в окремо розташованій будівлі за адресою: 
м. Миколаїв, провулок Корабелів, 1, яка на сьогодні перебуває на балансі 
міської лікарні швидкої медичної допомоги (нині – комунальне некомерційне 
підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної 
допомоги»). 

Протягом періоду оренди центром вживалися заходи щодо утримання 
будівлі у належному стані (проведено поточний ремонт фасаду, встановлено 
металопластикові вікна та двері, проведено поточний ремонт кабінетів, 
коридору, холу, встановлена топочна з влаштуванням розподільчих пунктів та 
двох газових котлів, проведено поточний ремонт підлоги усього  приміщення з 
заміною дерев’яного покриття 456,5 кв.м, зроблено поточний ремонт покрівлі 
будівлі площею 223 кв.м, зроблено проекти та встановлено лічильники газо-
електро та водо забезпечення тощо), а також зроблено пандус для 
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безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Орендна плата та оплата 
комунальних послуг проводиться своєчасно і у повному обсязі. 

На сьогодні у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області відсутні приміщення належної площі для забезпечення 
діяльності комісій Центру медико-соціальної експертизи Миколаївської 
обласної ради відповідно до діючих нормативів (100-120 кв.м на 1 комісію). 

Ми, депутати Миколаївської обласної ради сьомого скликання, з метою 
належного забезпечення діяльності Центру медико-соціальної експертизи 
Миколаївської обласної ради та надання послуг незахищеним верствам 
населення м. Миколаєва та Миколаївської області 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 нерухомого майна, яке знаходяться за адресою: м. Миколаїв, 
провулок Корабелів, 1 та перебувають у користуванні Центру медико-
соціальної експертизи 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 


