
ПРОЕКТ № 1880 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

      СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «____» ___________ 201__ року                                                           № _____ 

 

Про внесення змін до рішення                      

Міської ради міста Кропивницького     

від 24 квітня 2018 року № 1595 «Про 

припинення комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини» шляхом 

перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне 

підприємство» 

 

Керуючись ст. 140, 144  Конституції України, ст. 26, 59 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні",  Міська рада міста Кропивницького    

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького від                     

24 квітня 2018 року № 1595 «Про припинення комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство», а саме викласти 

додаток до рішення в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 
 

 

Яковченко 24 45 11 

 



 

Додаток 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького   

«____»  ___________ 20__ року 

№ ______ 

                            

СКЛАД 

комісії з реорганізації комунального закладу  

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

 

Голова комісії 

 

ВАСЕЦЬКА 

Світлана Леонідівна 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків 

(далі - реєстраційний номер 

ОКПП) - ********** 

- головний лікар комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» 

  

Заступник голови комісії 

 

ТРІФІЛОВА 

Юлія Володимирівна 

реєстраційний номер 

ОКПП - ********** 

- головний бухгалтер комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» 

  

       Члени комісії: 

 

БІЛОВА  

Жанна Миколаївна 

реєстраційний номер 

ОКПП - ********** 

- бухгалтер з фінансового обліку 

комунального закладу «Амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини»  

   

ГОЛОВАНОВ 

Вадим Васильович 

реєстраційний номер 

ОКПП - ********** 

- лікар загальної практики – сімейний лікар 

комунального закладу «Амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» 

   

КРИВОНОСОВА 

Людмила Вікторівна 

реєстраційний номер 

ОКПП - ********** 

- старша сестра медична комунального 

закладу «Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини» 
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ПАСЕНКО 

Алла Сергіївна 

реєстраційний номер 

ОКПП - ********** 

- головний спеціаліст відділу орендних 

відносин та формування комунального 

майна управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького 

   

ЯКОВЧЕНКО 

Сергій Олександрович 

реєстраційний номер 

ОКПП - ********** 

- головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького                                        О. Макарук 



 

 
 

У К Р А Ї Н А                                    

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  24 квітня 2018 року                                                                              № 1595 

 
Про припинення 

комунального закладу 

«Амбулаторія загальної 
практики-сімейної 

медицини» шляхом 

перетворення (реорганізації) 

у комунальне некомерційне 
підприємство 

 

Відповідно до  ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України,                       

ст. 104 - 108 Цивільного кодексу України, р. IV Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров'я», Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою 
раціонального використання майна комунальної власності міста, покращення 

якості надання медичних послуг та забезпечення розвитку закладів охорони 

здоров’я, що обслуговують населення міста, Міська рада міста 

Кропивницького    
 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Припинити комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини», ідентифікаційний код 33797005, шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького. 
2. Затвердити склад комісії з реорганізації комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» (додається). 

3. Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації комунального 
закладу «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» за адресою:             

м. Кропивницький, сел. Гірниче, вул. Лінія 10-а, 61. 
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4. Комісії з реорганізації здійснити всі необхідні заходи щодо 

перетворення  вищевказаного закладу  охорони здоров’я у встановленому 

законодавством порядку та подати передавальний акт на затвердження 
Міській раді міста Кропивницького. 

5. Встановити строк для заявлення кредиторами вимог - два місяці з 

дня офіційного оприлюднення рішення щодо реорганізації юридичної особи.  

6. Встановити порядок заявлення кредиторами вимог шляхом 
направлення письмових вимог на адресу місцезнаходження комісії з 

реорганізації юридичної особи. 

7. Управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького: 
1) повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної 

особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 

2) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з 

перетворенням (реорганізацією) закладу, зазначеного у пункті 1 даного 
рішення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 
соціальної політики та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 
 

Міський голова          А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковченко 22 16 14 



Додаток  

до рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

24 квітня 2018 року 

№ 1595  

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації комунального закладу «Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини» 

 

Голова комісії 

ДЗЮБА 

Наталія Євгеніївна 

реєстраційний номер 

облікової картки  платника 

податків  

(далі – реєстраційний номер 

ОКПП) - ********** 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

 

МАКАРУК  

Оксана Олександрівна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- начальник управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Члени комісії: 

 

ВАСЕЦЬКА 

Світлана Леонідівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний лікар комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» 

 

ТРІФІЛОВА 

Юлія Володимирівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний бухгалтер комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» 

 

ПАСЕНКО 

Алла Сергіївна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний спеціаліст відділу орендних 

відносин та формування комунального 

майна управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького 
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ПОТОЦЬКА 

Любов Григорівна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- начальник фінансово-економічного відділу 

- головний бухгалтер управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ЯКОВЧЕНКО 

Сергій Олександрович 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

МАРТИНОВА 

Ірина Володимирівна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького 

 

ГОРДЄЄВА 

Наталя Миколаївна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- заступник начальника відділу зведення 

бюджету та фінансів соціально - 

культурної сфери фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького 

 

КОЛОМІЄЦЬ 

Юлія Володимирівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний спеціаліст контрольної служби 

Міської ради міста Кропивницького 

 

БЕЗРОДНА 

Світлана Павлівна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- начальник відділу капітального ремонту, 

реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного 

управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького 

 

КОВПАК 

Тетяна Миколаївна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
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ПИДОРИЧ 

Володимир Олександрович 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- заступник начальника-начальник відділу 

земельних відносин управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького 

 

ЛЕВЧЕНКО 

Олег Ігорович 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

- спеціаліст І категорії 

сектора попередження надзвичайних 

ситуацій управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення  Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького                О. Макарук 
 

 


