
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про затвердження передавального акта міського 
комунального лікувально – профілактичного закладу – 
Міська лікарня № 1 м. Олександрії та організаційні 
заходи щодо створення комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 
 

Відповідно до ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання рішення Олександрійської міської ради від 07 березня 2019 року № 680             
«Про припинення міського комунального лікувально - профілактичного закладу – Міська 
лікарня № 1 м. Олександрії шляхом реорганізації у комунальне підприємство «Центральна 
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради» 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити передавальний акт міського комунального лікувально - 

профілактичного закладу – Міська лікарня № 1 м. Олександрії у зв’язку з реорганізацією 
його шляхом перетворення в комунальне підприємство «Центральна міська лікарня                          
м. Олександрії» Олександрійської міської ради. 

2) Затвердити перелік майна комунальної власності, що передається комунальному 
підприємству «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради для 
здійснення діяльності. 

3) Створити комунальне підприємство «Центральна міська лікарня                       
м. Олександрії» Олександрійської міської ради. Сформувати статутний капітал за рахунок 
комунального майна в розмірі 13 217 045,24 грн. 

4) Головному лікарю комунального підприємства «Центральна міська лікарня                   
м. Олександрії» Олександрійської міської ради ПРИХОДЬКУ Віктору Миколайовичу подати 
документи на державну реєстрацію підприємства відповідно до діючого законодавства. 

5) Виконавчому комітету Олександрійської міської ради затвердити Статут 
комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради. 

6) Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. та постійну комісію міської ради з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення. 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В.  
 
 
 
 
Міський голова                                                                                           С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


