
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» ___________ 2019 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про припинення Міської 
комунальної лікувально–
профілактичної установи – 
стоматологічна поліклініка 
шляхом реорганізації у 
комунальне підприємство 
«Міська стоматологічна 
поліклініка» Олександрійської 
міської ради 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», на виконання вимог статей 104-108 Цивільного 
кодексу України, статей 56, 59 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення 
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Закону України від 7 липня 
2011 року № 3611-VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону 
здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення системи 
охорони здоров’я», рішення сесії Олександрійської міської ради від 01 лютого 2019 року 
№ 661 «Про схвалення реорганізації лікувальних закладів, що надають вторинну медичну 
допомогу, в комунальні некомерційні підприємства», з метою підвищення якості 
медичного обслуговування населення, впровадження нових підходів щодо організації 
закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, враховуючи рішення 
виконавчого комітету від                              2019 року №  

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити Міську комунальну лікувально–профілактичну установу – 
стоматологічна поліклініка (код ЄДРПОУ 23230659) шляхом реорганізації, перетворити в 
комунальне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської 
ради. 

2. Встановити, що комунальне підприємство «Міська стоматологічна 
поліклініка» Олександрійської міської ради є правонаступником всіх прав та обов’язків 
Міської комунальної лікувально–профілактичної установи – стоматологічна поліклініка. 



3. Створити комісію з реорганізації шляхом перетворення Міської комунальної 
лікувально–профілактичної установи – стоматологічна поліклініка та затвердити її склад 
згідно з додатком. 

4. Встановити місцезнаходження комісії з реорганізації шляхом перетворення 
Міської комунальної лікувально–профілактичного установи – стоматологічна поліклініка 
приміщення за адресою: площа Соборна, 7, м. Олександрія, Кіровоградська область, 
28000, Україна.   

5. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з 
моменту оприлюднення повідомлення про припинення шляхом перетворення Міської 
комунальної лікувально–профілактичної установи – стоматологічна поліклініка в 
комунальне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської 
ради в спеціальному засобі масової інформації. 

6.  Комісії з реорганізації: 
         а)  забезпечити здійснення усіх організаційно – правових заходів, пов'язаних з 

реорганізацією юридичної особи шляхом перетворення відповідно до вимог чинного 
законодавства України; 

 б) повідомити, в установленому чинним законодавством України порядку, 
працівників Міської комунальної лікувально–профілактичної установи – стоматологічна 
поліклініка про реорганізацію закладу. Забезпечити дотримання соціально – правових 
гарантій працівників Міської комунальної лікувально–профілактичної установи – 
стоматологічна поліклініка у порядку та на умовах, визначених чинних законодавством 
України; 

 в) провести інвентаризацію майна Міської комунальної лікувально–
профілактичної установи – стоматологічна поліклініка; 

 г)  здійснити усі розрахунки за зобов’язаннями Міської комунальної лікувально–
профілактичної установи – стоматологічна поліклініка; 

         д)   скласти передавальний акт та подати його на затвердження Олександрійської 
міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до Міської 
комунальної лікувально–профілактичної установи – стоматологічна поліклініка; 

         є)  визначити та винести на затвердження Олександрійської міської ради перелік 
майна комунальної власності, що передається комунальному підприємству «Міська 
стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської ради, для здійснення діяльності. 

7. Голові комісії з реорганізації надати державному реєстратору документи для 
державної реєстрації рішення про припинення шляхом реорганізації Міської комунальної 
лікувально–профілактичної установи – стоматологічна поліклініка . 

8. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. та постійну комісію з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства і  соціального захисту населення. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                            С. ЦАПЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення міської ради 
від                              2019 року № 

 
КОМІСІЯ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

 
шляхом перетворення Міської комунальної лікувально–профілактичної установи – 

стоматологічна поліклініка у комунальне підприємство «Міська стоматологічна 
поліклініка» Олександрійської міської ради 

 
Голова комісії: 

 
ПИРКОВА 
Тетяна Борисівна 

- головний лікар Міської комунальної лікувально–профілактичної 
установи – стоматологічна поліклініка  
(реєстраційний номер картки платника податку ……………………) 

 
Члени комісії: 

 
ГРИЧАНЕНКО 
Тетяна 
Володимирівна 

– головний бухгалтер Міської комунальної лікувально–
профілактичної установи – стоматологічна поліклініка  
(реєстраційний номер картки платника податку ……………………)  
 

ЩУР                       
Тетяна Миколаївна 

– заступник головного лікаря з економічних питань Міської 
комунальної лікувально–профілактичної установи – стоматологічна 
поліклініка  
(реєстраційний номер картки платника податку …………………..)  
 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                             О. БОГОЯВЛЕНСЬКА 
 


