
                                                                            ПРОЄКТ № 3970 

 

                                                
 
               МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

                                 СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» __________ 2020 року                                                         № _____ 

 

Про внесення змін до рішення  

Міської ради міста Кропивницького  

від 19 грудня 2018 року № 2201  

«Про створення комунального  

некомерційного підприємства  

«Територіальне стоматологічне  

об’єднання» Міської ради  

міста Кропивницького» 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України,                                

пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України                          

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького від                        

19 грудня 2018 року № 2201 «Про створення комунального некомерційного 

підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького», а саме додатки 1, 2 та 3 викласти в новій редакції, що 

додаються. 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

Марина Кривенко 24 45 11 

 



Додаток 1  

до рішення Міської ради міста 

Кропивницького  

«___» ________ 2020 року № ____ 
 

СКЛАД 

комісії з реорганізації дитячої стоматологічної поліклініки 
 

Голова комісії 

БОБРОВ 

Геннадій Сергійович 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі - 

реєстраційний номер  

ОКПП) - ********** 

- лікар-стоматолог дитячий комунального 

некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 

 

Заступник голови комісії 
 

ЛЄБЄДЄВА 

Марина Леонідівна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

 

- завідувач господарством комунального 

некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 
 

Члени комісії: 
 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 
 

- начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
 

ЄВПЛОВА  

Наталія Василівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний спеціаліст фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 
 

- головний спеціаліст відділу приватизації 

управління комунальної власності Міської 

ради міста Кропивницького 

 

КУРОП’ЯТНИК 

Ірина Володимирівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- лікар-стоматолог дитячий комунального 

некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 
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МЕРОШНІЧЕНКО 

Наталія Анатоліївна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- 

 

 

 
 

старша медична сестра комунального 

некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 
 

ПОТОЦЬКА 

Любов Григорівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

- начальник фінансово-економічного відділу 

- головний бухгалтер управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

   

   

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького          Оксана МАКАРУК 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Міської ради міста 

Кропивницького  

«___» ________ 2020 року № ____ 
 

СКЛАД 

комісії з реорганізації міської стоматологічної                                            

поліклініки № 1 м. Кіровограда 

 

 

Голова комісії 

 

ЛОСЬ 

Галина Володимирівна 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі - 

реєстраційний номер  

ОКПП) - ********** 

- бухгалтер комунального некомерційного 

підприємства «Територіальне 

стоматологічне об’єднання» Міської ради 

міста Кропивницького» 

 

 

Заступник голови комісії 

 

ЄВПЛОВА  

Наталія Василівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний спеціаліст фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

Члени комісії: 

 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний спеціаліст відділу приватизації 

управління комунальної власності Міської 

ради міста Кропивницького 

 

ЛЄБЄДЄВА 

Марина Леонідівна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

 

- завідувач господарством комунального 

некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне 

об’єднання» 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 

                                             

   

 

 

Начальник управління охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького          Оксана МАКАРУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення Міської ради міста 

Кропивницького  

«___» ________ 2020 року № ____ 

 
 

СКЛАД 

комісії з реорганізації стоматологічної поліклініки № 2 

 

Голова комісії 

ГРОСУЛ 

Вікторія Юріївна 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі - 

реєстраційний номер  

ОКПП) - ********** 

- головна медична сестра комунального 

некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 

 

 

Заступник голови комісії 

 

ТАРАСЕНКО 

Олена Іванівна 

реєстраційний номер  

ОКПП - ********** 

 

- завідувач лікувальним відділенням, лікар-

стоматолог-терапевт  комунального 

некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» 

 

Члени комісії: 
 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

   

ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний спеціаліст відділу приватизації 

управління комунальної власності Міської 

ради міста Кропивницького 

 

                                               

ЄВПЛОВА  

Наталія Василівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- головний спеціаліст фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 
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НІМЧЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- бухгалтер комунального некомерційного 

підприємства «Територіальне 

стоматологічне об’єднання» Міської ради 

міста Кропивницького»                                         

 

ПОТОЦЬКА 

Любов Григорівна 

реєстраційний номер  

ОКПП – ********** 

 

- начальник фінансово-економічного відділу 

- головний бухгалтер управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького          Оксана МАКАРУК 
 

 


