
 

 

 
ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  

У К Р А Ї Н А                                    

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  17 листопада 2016 року                                                                   № 692 

 

Про  оптимізацію мережі лікувально–профілактичних  
закладів комунальної власності м. Кропивницького  та 
реорганізацію  пологового будинку № 2 ім. "Святої Анни" 
шляхом приєднання до пологового будинку № 1 
 

Керуючись статтями 49, 140, 143 Конституції України, пунктом                     
30 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статтями 59 Господарського кодексу України, 
статтями 104-107 Цивільного кодексу України, Законом України "Основи 
законодавства України про охорону здоров’я", враховуючи висновки та 
рекомендації Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства 
охорони здоров’я України від 17.06.2016 та засідання експертного 
середовища від 26.05.2016, з метою раціонального використання наявних 
трудових, фінансових та матеріальних ресурсів, підвищення рівня надання 
акушерсько-гінекологічної допомоги жіночому та дитячому населенню                   
м. Кропивницького, Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш  И Л А : 

 
1. Припинити юридичну особу – пологовий будинок № 2 ім. "Святої 

Анни", ідентифікаційний код 03074022  шляхом приєднання (реорганізації) 
до пологового будинку № 1, ідентифікаційний код 20652012. 

2. Призначити комісію з реорганізації пологового будинку № 2                       
ім. "Святої Анни" у складі згідно з додатком. 

3. Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації пологового 
будинку № 2 ім. "Святої Анни" за адресою: м. Кропивницький, вул. Ганни 
Дмитрян, 1. 
 4. Комісії з реорганізації: 

1) повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної 
особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 
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2) оприлюднити у встановленому порядку повідомлення про 
реорганізацію пологового будинку № 2 ім. "Святої Анни",  порядок і строки 
заявлення кредиторами вимог до нього; 

3)  здійснити всі необхідні заходи щодо припинення пологового 
будинку № 2 ім. "Святої Анни" у встановленому законодавством порядку та 
подати передавальний акт на затвердження Кіровоградській міській раді. 

5. Встановити строк для заявлення кредиторами вимог до пологового 
будинку № 2 ім. "Святої Анни"  - два місяці з дня офіційного оприлюднення  
рішення щодо реорганізації юридичної особи.   

6. Встановити порядок заявлення кредиторами вимог до пологового 
будинку № 2 ім. "Святої Анни" шляхом направлення письмових вимог на 
адресу місцезнаходження комісії з реорганізації юридичної особи. 

7. Управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради: 
1) забезпечити внесення змін до штатного розпису та кошторису 

доходів і видатків пологового будинку № 1 та вжити інших необхідних 
заходів, пов’язаних з припиненням пологового будинку № 2 ім. "Святої 
Анни"  шляхом приєднання до пологового будинку № 1;  

2) винести на затвердження Кіровоградської міської ради проект 
рішення про внесення змін до Статуту пологового будинку № 1, пов’язаних з 
приєднанням до нього  пологового будинку № 2 ім. "Святої Анни"; 

3) винести на затвердження Кіровоградської міської ради проект 
рішення про створення комунального закладу «Міська лікарня № 2                        
м. Кропивницького», його статут та структуру з місцезнаходженням за 
адресою:  м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Дзюбу Н.Є.  
 
 
 
Міський голова                                                                    А. Райкович 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потоцька 24 45 11 



 

 

Додаток 
до рішення Кіровоградської  
міської ради    
17 листопада 2016 року 
№ 692 
                            

СКЛАД 
комісії з реорганізації пологового будинку № 2 ім. "Святої Анни" 

 
Голова комісії 

 
Дзюба  
Наталія Євгеніївна 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

  
Заступник голови комісії 
 

Макарук  
Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров'я 
Кіровоградської міської ради 

  
       Члени комісії: 
 

Бельчик 
Леонід Григорович 

- голова профспілкового комітету, завідувач 
відділення анестезіології з ліжками для 
інтенсивної терапії та операційним блоком 
пологового будинку № 2 ім. "Святої Анни"  

   
Бражнєв  
Володимир Олександрович 

- заступник головного лікаря з економічних 
питань  пологового будинку № 2 ім. "Святої 
Анни"  

   
Волченко 
Ірина Володимирівна  

- юрисконсульт пологового будинку № 1                  

   
Грач 
Тамара Іванівна 

- заступник головного лікаря з медичної 
частини пологового будинку № 1                           

   
Гордєєва  
Наталія Миколаївна 

- заступник начальника відділу  зведення 
бюджету та фінансів соціально-культурної 
сфери фінансового управління 
Кіровоградської міської ради 

   
Ігнатко  
Ірина Миколаївна 

- спеціаліст І категорії відділу капітального 
ремонту, реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства 
Головного управління житлово-
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комунального господарства Кіровоградської 
міської ради 

   
Коломієць  
Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст контрольної служби 
Кіровоградської міської ради 

   
Колос  
Юрій Юрійович 

- спеціаліст І категорії сектора попередження 
надзвичайних ситуацій управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Кіровоградської міської 
ради 

   
Кошарова  
Оксана Миколаївна 

- головний бухгалтер пологового будинку                  
№ 2 ім. "Святої Анни"  

   
Кухалішвілі  
Наталія Юріївна 

- бухгалтер з обліку основних засобів та 
господарчих матеріалів пологового будинку 
№ 1  

   
Мартинова  
Ірина Володимирівна 

- заступник начальника управління – 
начальник відділу планування та 
містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 

   
Михайлюк  
Галина Андріївна 

- бухгалтер пологового будинку № 2                               
ім. "Святої Анни"  

   
Москаленко 
Олена Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу соціально-
економічного розвитку та регуляторної 
політики управління економіки 
Кіровоградської міської ради 

   
Настояща 
Анна Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу правового 
забезпечення юридичного управління 
Кіровоградської міської ради 

   
Панькова  
Людмила Анатоліївна 

- головний бухгалтер пологового будинку       
№ 1  

   
Пидорич  
Володимир Олександрович 

- заступник начальника – начальник відділу 
земельних відносин управління земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської 
міської ради 
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Потоцька  
Любов Григорівна  

- начальник фінансово-економічного відділу 
– головний бухгалтер управління охорони 
здоров’я Кіровоградської міської ради 

   
Турман 
Ірина Михайлівна 

- заступник головного лікаря з медичної 
частини пологового будинку № 2                              
ім. "Святої Анни"  

   
Черненко 
Світлана Вікторівна  

- головний спеціаліст відділу орендних 
відносин та формування комунального 
майна управління комунальної власності 
Кіровоградської міської ради  

   
Чернуха 
Анатолій Валерійович 

- юрисконсульт пологового будинку     
№ 2 ім. "Святої Анни"  

   
Юр 
Сергій Володимирович 

- завідувач відділення оперативної гінекології 
пологового будинку № 2  ім. "Святої Анни"  

 
 
 
Начальник управління охорони здоров'я  
Кіровоградської міської ради                                               О. Макарук 
 
 


