
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

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

 
 

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 15 травня 2020 року № 932 «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», в зв’язку з кадровими змінами, враховуючи рішення виконавчого комітету                   
від                  2020 року №        та висновок постійної комісії міської ради, 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 932 «Про 

припинення комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської 
ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Центральна міська лікарня            
м. Олександрії» Олександрійської міської ради, а саме у додаток «Склад комісії з 
припинення комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської 
ради» та викласти його в новій редакції, що додається. 

 
2. 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 № 

 
 

Склад комісії з припинення 
комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради 
 

Голова комісії: 
 

МОЗГОВИЙ 
Юрій Сергійович  

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

 
Члени комісії: 

 
ГАМАНЕНКО 
Людмила Францівна 

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

ПАЗИНІЧ              
Віра Іванівна 

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

ПОДПАРІНОВА            
Наталія 
Володимирівна 

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

ПРИХОДЬКО                           
Віктор Миколайович 

-  головний лікар комунального підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради 

  (реєстраційний номер картки платника податку ------------------) 
 
 

  
Секретар міської ради         Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 
 

 
 
 
 
 
 


