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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
28 травня 2019 року м. Олександрія  
 Сесійна зала  
Присутні члени комісії: 5 чол. 
Відсутні члени комісії: 2 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 07.03.2019 № 679 «Про припинення 

міського комунального лікувально-профілактичного закладу – Дитяча міська лікарня 
шляхом реорганізації у комунальне підприємство «Дитяча міська лікарня» 
Олександрійської міської ради» 

2. Про затвердження передавального акта міського комунального лікувально-
профілактичного закладу – Дитяча міська лікарня та організаційні заходи щодо 
створення комунального підприємства «Дитяча міська лікарня» Олександрійської 
міської ради 

3. 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 

4. Про затвердження передавального акта міського комунального лікувально-
профілактичного закладу – Міська лікарня № 3 та організаційні заходи щодо створення 
комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 07.03.2019 № 679 «Про 

припинення міського комунального лікувально-профілактичного закладу – 
Дитяча міська лікарня шляхом реорганізації у комунальне підприємство 
«Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради» 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» -0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акта міського комунального лікувально-

профілактичного закладу – Дитяча міська лікарня та організаційні заходи 
щодо створення комунального підприємства «Дитяча міська лікарня» 
Олександрійської міської ради 
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Голова комісії         С. ГРИЦЕНКО 
 
Секретар комісії        Н. ОЛІЙНИК 


