
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05 червня 2018 року                                                                          № 1710 

 

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   

05 червня 2018 року 

№ 1710 

 

                            

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 


