
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» ___________ 2020 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про припинення комунального підприємства  
«Міська лікарня № 3» Олександрійської 
міської ради шляхом приєднання до 
комунального підприємства «Центральна 
міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 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, Закону України від 19.10.2017 № 2168 – VIII «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», з метою створення оптимальної мережі 
лікувальних підприємств, необхідних умов для надання медичної допомоги населенню 
міста, забезпечення доступності та якості медичних послуг, ефективного використання 
матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального 
використання бюджетних коштів, враховуючи рішення виконавчого комітету від         травня 
2020 року №        та висновок постійної комісії міської ради, 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Припинити діяльність юридичної особи – комунального підприємства «Міська 
лікарня № 3» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 20655826, юридична адреса:        
м. Олександрія, вул. Бориса Нечерди, 4), реорганізувавши його шляхом приєднання до 
комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради (код ЄДРПОУ 05493838). 

 
2. Встановити, що в результаті реорганізації майно, майнові права та обов’язки 

переходять до комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради. 

 
3. Утворити комісію з припинення комунального підприємства «Міська лікарня                    

№ 3» Олександрійської міської ради згідно з додатком. 
 
4. Встановити, що строк подання кредиторами вимог становить 2 місяці з дати 

оприлюднення відповідного повідомлення про припинення в спеціалізованому засобі 
масової інформації. 

 
 
  



5. Комісії з припинення: 
а) у триденний термін з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора 

про припинення юридичної особи та подати в установленому законодавством порядку 
необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України відповідних записів; 

а) здійснити заходи щодо припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного 
законодавства України у строк, який не перевищує 6 місяців з дня прийняття рішення про 
припинення; 

б) вжити заходів для виявлення кредиторів та письмово їх повідомити про 
реорганізацію комунального підприємства;  

в) у встановленому порядку, після закінчення строку для пред’явлення вимог 
кредиторами, забезпечити складення передавального акта, який повинен містити відомості 
про склад майна, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результатів їх розгляду, 
положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що 
припиняється, включаючи зобов’язання, які можуть оспорювати сторони, і в місячний термін 
подати його на затвердження Олександрійській міській раді. 

6. 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                                                                                          Степан  ЦАПЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 
до рішення міської ради 
від                          2020 року № 

 
 

КОМІСІЯ З ПРИПИНЕННЯ 
комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради 
 

Голова комісії: 
 

МОЗГОВИЙ 
Юрій Сергійович  

- (реєстраційний номер картки платника податку ---------------) 
–  головний лікар комунального підприємства «Міська лікарня № 3» 
Олександрійської міської ради 

 
Члени комісії: 

 
ГАМАНЕНКО 
Людмила Францівна 

- (реєстраційний номер картки платника податку ---------------) 
– головний бухгалтер комунального підприємства «Міська лікарня            
№ 3» Олександрійської міської ради  

 
КОПТУ            
Вікторія Мірчевна 

-  (реєстраційний номер картки платника податку ---------------) 
– юрисконсульт комунального підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

 
ПАЗИНІЧ              
Віра Іванівна 

    - (реєстраційний номер картки платника податку -----------------) – 
головний бухгалтер комунального підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

 
ПРИХОДЬКО                           
Віктор Миколайович 

-  (реєстраційний номер картки платника податку ---------------) 
–  головний лікар комунального підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

 
 

  
 
Секретар міської ради         Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 
 

 
 
 
 
 
 


