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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»__________20___ року                                                             № ____ 

 

Про реорганізацію комунального 

некомерційного підприємства 

«Клінічна дитяча міська поліклініка» 

Міської ради міста Кропивницького»  

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, статей 

104 - 108 Цивільного кодексу України, законів України  «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з 

метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення 

можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання 

кадрового потенціалу, ефективності використання коштів, раціонального 

використання майна комунальної власності міста та забезпечення розвитку 

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

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Реорганізувати комунальне некомерційне підприємство «Клінічна 

дитяча міська поліклініка» Міської ради міста Кропивницького», 

ідентифікаційний код 03073778, шляхом приєднання (реорганізації) до 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча міська лікарня» Міської 

ради міста Кропивницького», ідентифікаційний код 03073502. 
 

2. Затвердити  склад  комісії  з реорганізації  комунального 

некомерційного підприємства «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської 

ради міста Кропивницького» згідно з додатком. 
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3. Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації комунального 

некомерційного підприємства «Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської 

ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький,                                  

вул. Шевченка,  36. 

 

4. Комісії з реорганізації здійснити всі необхідні заходи щодо 

приєдання 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. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» у новій редакції 

(додається). 

 

8. Комунальному некомерційному підприємству «Дитяча міська 

лікарня» Міської ради міста Кропивницького» створити відокремлений 

структурний підрозділ «Дитяча поліклініка» за адресою:                                        

м. Кропивницький, вул. Шевченка, 36. 

 

9. 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 

приєднанням (реорганізацією) закладу, зазначеного у пункті 1 даного 

рішення. 
 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Н. Дзюбу. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Сергій Яковченко 22 16 14 



Додаток 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

від «__»  _ 2019 року № ______ 
 

СКЛАД 

 комісії з реорганізації комунального некомерційного підприємства 

«Клінічна дитяча міська поліклініка» Міської 

ради міста Кропивницького» 

 

 
Голова комісії 

 

 

Заступник голови комісії 
 

 

 
 

Члени комісії: 

 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького Оксана МАКАРУК 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

«  _»  20___ року №     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДИТЯЧА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» МІСЬКОЇ РАДИ                                    

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький  
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