


впровадження у практику охорони здоров'я результатів наукових досліджень, на 
договірній основі. 

Разом з тим, з пункту 1.2 зазначеного Положення вбачається, що угода 
укладається між ректором (директором) вищого навчального закладу, який 
здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань «Медицина» та 
«Фармація» III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-
дослідної установи) і керівником закладу охорони здоров'я, яка встановлює 
форми взаємовідносин, права, обов'язки, відповідальність кожної із сторін. 

Отже, угода про співпрацю є двосторонньою і погодження такої угоди 
Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) законодавством України не 
передбачено. 

Додатково звертаємо увагу, що в наданій угоді про співпрацю, пунктом 1. 
передбачено закріплення за Національною медичною академією післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика для розташування кафедри акушерства, гінекології та 
медицини плода приміщення площею 162,78 кв.м. та надання кафедрі право 
використання обладнання та медичного устаткування, що належить закладу 
охорони здоров'я. 

Згідно із частиною п'ятою статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в 
інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють 
правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права 
комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції. Можуть 
передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове 
користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду тощо. 

Разом з тим інформуємо, що питання оренди комунального майна в місті 
Києві регулює постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 
№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», рішення 
Київської міської ради від21.04.2015 № 415/1280«Про затвердження Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва», яким затверджено 
Методику розрахунку орендної плати та рішення Київської міської ради 
від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна 
територіальної громади міста Києва» 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо питання співпраці між 
Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупиката 
Комунальним некомерційним підприємством «Київський міський пологовий 
будинок №2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)вирішувати відповідно до вимог законодавства України. 
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