
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ____ грудня 2021 року № ______ 

м. Олександрія 
 
Про реорганізацію закладів  
охорони здоров’я  
 

Відповідно до п. 30 ст. 26, ст. 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань»,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ:  
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1. Припинити юридичну особу публічного права комунальне некомерційне 
підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради» 
(код ЄДРПОУ 01995077, юридична адреса: Кіровоградська область, місто Олександрія, 
вулиця Анатолія Кохана, будинок 12) шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 
05493838, юридична адреса: Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Ярмаркова, 
будинок 15). 

2. Правонаступником припиненої особи комунальне некомерційне підприємство 
«Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради» визнати 
комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради (код ЄДРПОУ 05493838, юридична адреса: Кіровоградська область, місто 
Олександрія, вулиця Ярмаркова, будинок 15). 

3. Створити комісію з припинення юридичної особи публічного права комунальне 
некомерційне підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської 
міської ради» (далі ліквідаційна комісія) та затвердити її склад, згідно додатку (додається). 

4. Ліквідаційній комісії: 
1) забезпечити в установленому порядку, протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття цього рішення, подання державному реєстратору документів, необхідних для 
внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських 
формувань інформації щодо припинення юридичної особи комунальне некомерційне 
підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської 
ради»;  

2) забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення  
юридичної особи комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська центральна 
районна лікарня Олександрійської міської ради»; 

3) провести інвентаризацію  майна,  що  знаходиться на балансі комунального 
некомерційного підприємства «Олександрійська центральна районна лікарня 
Олександрійської міської ради»; 



 
4) здійснити повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 

грошових коштів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального 
підтвердження станом на 01.02.2022 року. 

5) повідомити у встановленому чинним законодавством України порядку працівників 
комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Олександрійської 
міської ради» про ліквідацію підприємства; 

6) провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та зобов’язаннями 
комунального підприємства; 

7) подати на затвердження Олександрійській міській раді передавальний акт. 
5. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами комунального 

некомерційного підприємства «Олександрійська центральна районна лікарня 
Олександрійської міської ради»  становить два місяці з дня оприлюднення рішення про 
припинення в спеціальному засобі масової інформації. 

6. Передати безоплатно майно комунальної власності, яке перебуває на балансі 
комунального некомерційного підприємства «Олександрійська центральна районна лікарня 
Олександрійської міської ради» на баланс комунального підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради. 

7. Начальнику управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради 
затвердити оновлений штатний розпис комунального підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
____ грудня 2021 року № ____ 

 
Склад ліквідаційної комісії  

комунального некомерційного підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня Олександрійської міської ради» 

 
Голова комісії: 

 
ГАРАГУЛЯ 
Валентина Корніївна 

- директор комунального некомерційного підприємства 
«Олександрійська центральна районна лікарня  
Олександрійської міської ради» 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 
________________) 

 
Заступник голови комісії: 

 
ПРОШИНА 
Тетяна Григорівна  
 

- заступник директора комунального некомерційного 
підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня  Олександрійської міської ради» 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 
________________) 

 
Члени комісії: 

 
ЗУБАРЄВ 
Сергій Анатолійович 
 

- головний бухгалтер комунального некомерційного 
підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня  Олександрійської міської ради» 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 
________________) 
 

ПАЗИНИЧ 
Віра Іванівна 

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

ВОЛОЩУК  
Олена Олександрівна 

- головний бухгалтер управління охорони здоров’я 
Олександрійської міської ради 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 
________________) 

 
______________________ 

 
 


