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Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 серпня 2021 року 
№ 265-VIII «Про організацію навчального процесу в закладах охорони

здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Одеської області»

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  рішення  обласної  ради  від  22  вересня  
2006 року № 73-V «Про майно спільної власності територіальних громад сіл,
селищ,  міст  області,  управління  яким  здійснює  обласна  рада»,  враховуючи
пропозиції  Департаменту  охорони  здоров’я  Одеської  обласної  військової
адміністрації,  а  також  беручи  до  уваги  висновки  та  рекомендації  постійної
комісії  обласної  ради  з  питань  управління  майном  спільної  власності
територіальних громад області, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  рішення  обласної  ради  від  19  серпня  2021  року  
№ 265-VIII «Про організацію навчального процесу в закладах охорони здоров’я
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області»,
виключивши з додатка 1 до цього рішення рядок:

8 КНП «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» ООР»

992

 
2.  Доручити  керівництву  Комунального  некомерційного  підприємства

«Одеська  обласна  клінічна  стоматологічна  поліклініка»  Одеської  обласної
ради»  здійснити  заходи  із  розірвання  укладеного  з  Одеським  національним
медичним університетом договору про співпрацю.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних
громад області.

Проєкт рішення підготовлений Управлінням 
обласної ради з майнових відносин та 
внесений постійною комісією обласної ради з 
питань управління майном спільної власності
територіальних громад області 



Пояснювальна записка до проєкту рішення обласної ради
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 серпня 2021 року 

№ 286-VIII «Про припинення Комунального підприємства 
«Одеська обласна енергозберігаюча компанія» шляхом його ліквідації»

Згідно із рішенням обласної ради від 19 серпня 2021 року № 265-VIII «Про
організацію  навчального  процесу  в  закладах  охорони  здоров'я  спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області», 01 вересня
2021  року  між  КНП «Одеська  обласна  клінічна  стоматологічна  поліклініка»
Одеської обласної ради» (далі – КНП «ООКСП» ООР») в особі Генерального
директора  Рожко  П.Д.  та  Одеським  національним  медичним  університетом
(далі – ОНМУ) був укладений договір про співпрацю щодо надання приміщень
під кафедри ОНМУ на загальну площу 992 кв.м. 

За  інформацією  Департаменту  охорони  здоров’я  Одеської  обласної
військової адміністрації у листі від 17 січня 2023 року № 263/08/03-12/2-23 та
КНП  «Одеський  обласний  лікарсько-фізкультурний  диспансер»  Одеської
обласної  ради»  у  листі  від  13  січня  2023  року  №  10,  на  теперішній  час
навчальний процес  не  проводиться  та  з  нового  2022-2023  навчального  року
кафедри стоматологічного факультету ОНМУ здійснюють навчальний процес
за адресою вул. Пішонівська, 1, але співробітники кафедр ведуть прийом своїх
пацієнтів, що свідчить про незаконне збагачення.

До  того  ж,  у  зв’язку  із  тим,  що  КНП  «ООКСП»  ООР»  згідно  із
розпорядженням голови обласної ради від 28 грудня 2022 року № 851/2022-ОР
наразі  перебуває  у  процесі  передачі  нерухомого  майна та  активів  на  баланс
КНП  «Одеський  обласний  лікарсько-фізкультурний  диспансер»  Одеської
обласної  ради»,  а  також  припинено  право  оперативного  управління  
КНП  «ООКСП»  ООР»  на  нежитлову  будівлю  за  адресою:  м.  Одеса,  
вул.  Торгова,15,  не  має  потреби в  залучені  науково-педагогічних  кадрів  для
надання стоматологічної допомоги пацієнтам.  

Враховуючи викладене, беручи до уваги пропозиції Департаменту охорони
здоров’я  Одеської  обласної  військової  адміністрації  у  листах від  26 серпня  
2022 року № 4166/08/03-12/2-22 та від 17 січня 2023 року № 263/08/03-12/2-23
та  на  виконання  доручення  голови  обласної  ради  від  19  січня  2023  року  
№ 136/1/03-14/23 Управлінням обласної ради з майнових відносин підготовлено
проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради  
від 19 серпня 2021 року № 265-VIII «Про організацію навчального процесу в
закладах  охорони  здоров’я  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,
селищ,  міст  Одеської  області»  в  частині  виключення  Комунального
некомерційного  підприємства  «Одеська  обласна  клінічна  стоматологічна
поліклініка» Одеської обласної ради» з додатка 1 до цього рішення.

Начальник
юридичного відділу
Управління обласної ради 
з майнових відносин                                                                             Анна ПЕРІНА


