
 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  9 листопада 2018 року              №335  
смт Голованівськ 

 

Про реорганізацію комунальної  

установи «Голованівська  

центральна районна лікарня» 

 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частиною четвертою 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення з питань діяльності закладів охорони здоров’я», 

статей 104, 105, 108 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського 

кодексу України, Порядку управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району, затвердженим рішенням 

Голованівської районної ради від 12 травня 2010 року № 326, та з метою 

підвищення рівня медичного обслуговування населення 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити комунальну установу «Голованівська центральна районна 

лікарня» (код ЄДРПОУ 01995137, юридична адреса: 26500, Кіровоградська 

область, Голованівський район, смт Голованівськ, вулиця Незалежності, 

будинок 2) шляхом її перетворення в комунальне некомерційне підприємство 

«Голованівська центральна районна лікарня». 

 

2. Створити комісію з реорганізації комунального закладу «Голованівська 

центральна районна лікарня» та затвердити її персональний склад згідно з 

додатком. 
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3. Встановити строк для пред’явлення кредиторами своїх вимог 

2 (два) місяці з моменту офіційного опублікування повідомлення про 

припинення комунальної установи «Голованівська центральна районна 

лікарня» шляхом її перетворення в комунальне некомерційне підприємство 

«Голованівська центральна районна лікарня». 

 

4. Комісії з реорганізації комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня»: 

протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово 

повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення, 

щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення та подати необхідні 

документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів; 

провести повну інвентаризацію майна та коштів комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня»; 

за результатами проведеної роботи розробити передавальний акт та подати 

на затвердження голові Голованівської районної ради; 

здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з 

припиненням діяльності комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня» шляхом її перетворення. 

 

5. Визнати, що комунальне некомерційне підприємство «Голованівська  

центральна районна лікарня» є правонаступником майна, прав та обов’язків 

комунальної установи «Голованівська центральна районна лікарня». 

 

6. Головному лікарю комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня» розробити Статут комунального некомерційного 

підприємства «Голованівська центральна районна лікарня» та подати на 

затвердження Голованівській районній раді. 

 

7. Голованівській районній державній адміністрації розробити зміни до 

бюджетних програм з урахуванням процедури реорганізації комунальної 

установи «Голованівська центральна районна лікарня». 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю 

та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                          Б.Кучмій
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Додаток 

до рішення Голованівської  

районної ради 

від 9 листопада  2018 року  № 335 
 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня» 

 

 

Голова комісії 

 

Піддубна Валентина Феодосіївна, головний лікар комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 208841302) 

 

Члени комісії: 

 

Коцеруба Євгенія Степанівна, головний бухгалтер комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2082315804); 

 

Марчик Олександр Андрійович, юрист комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2964303015). 

 

 

            

 

 

 

 

 
 

 


