
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня 2013 року        №  370 

смт. Голованівськ 
 

Про припинення Комунальної організації 

«Побузька селищна лікарня»  (код ЄДРПОУ  

35272292)  шляхом приєднання до 

Комунальної установи «Голованівська 

центральна районна лікарня»  (код ЄДРПОУ 

01995137) 
  

З метою модернізації мережі закладів охорони здоров’я Голованівського 

району, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців», статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 районна рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1.   Припинити КО «Побузька селищна лікарня» (код ЄДРПОУ 35272292) 

шляхом приєднання до КУ «Голованівська центральна районна лікарня»                             

(код ЄДРПОУ 01995137). 

  

2.  Вважати Комунальну установу «Голованівська центральна районна 

лікарня», розташовану за адресою: смт Голованівськ, вул. 22 Партз’їзду, буд. 6  

- правонаступником всього майна, прав та обов’язків Комунальної організації 

«Побузька селищна лікарня» розташованої за адресою: смт. Побузьке, вул. 

Пирогова, буд. 2. 

  

3. Створити комісію з припинення Комунальної організації «Побузька 

селищна лікарня» у складі: 

Голова комісії 

Кирилюк    - заступник голови райдержадміністрації 

Наталія Костянтинівна  ідентифікаційний номер 2470608509; 

  

 



Члени комісії: 

  
Іаащенко 

Микола Іванович 
- головний лікар КО «Побузька селищна 

лікарня», ідентифікаційний номер 

2068609795; 
  

Коцеруба 

Євгенія Степанівна 
- головний бухгалтер КУ «Голованівська 

центральна районна лікарня»,  

ідентифікаційний номер 2082315804. 
  

Кирєєва 

Тетяна Іванівна 

- головний бухгалтер КО «Побузька селищна 

лікарня», ідентифікаційний номер 2024611409  

 

Харкавенко    - головний спеціаліст відділу організаційного 

Валерій Іванович   забезпечення виконавчого апарату районної ради, 

     ідентифікаційний номер 2391819830. 

 

            Місцем роботи комісії визначити приміщення, розташоване за адресою:  

смт Голованівськ, вул. 22 Партз’їзду, буд. 2. 

  

4. Комісії з припинення КО «Побузька селищна лікарня»  здійснити у 

визначені законодавством терміни дії, передбачені Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та іншими 

законодавчими актами України, після чого надати голові районної ради на 

затвердження передавальний акт. 

  

5. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів – 2 місяці з дня 

публікації оголошення про припинення Комунальної організації «Побузька 

селищна лікарня». 

 

6. Попередити головного лікаря КО «Побузька селищна лікарня» 

Іващенка М.І. про звільнення відповідно до пункту 1 статті 40 КЗПпУкраїни у 

зв’язку з реорганізацією  закладу. 

  

7. Визначити, що порядок прийняття вимог кредиторів здійснюється 

згідно з Господарським кодексом України.  

  

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

районної ради: з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення та  бюджету, фінансової 

діяльності, власності, ефективного використання майна, приватизації та 

соціально-економічного розвитку. 

  
  

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 


