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ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
шістдесят перша сесія 

РІШЕННЯ

01.03.2019                                      м. Лисичанськ			                № 61/921


Про припинення  комунального 
закладу охорони здоров’я


Відповідно до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 106  Цивільного Кодексу України, ст. 16  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 30 листопада 2016р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Лисичанська міська рада
	
ВИРІШИЛА:

 1. Припинити юридичну особу – ЛИСИЧАНСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА  (код ЄДРПОУ 01986807) шляхом перетворення в юридичну особу КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ «МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА»   з передачею всього майна, прав та обов’язків правонаступнику.
2. Створити комісію з припинення ЛИСИЧАНСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ УСТАНОВИ  МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА у складі згідно додатку.
3. Встановити строк, протягом якого кредитори можуть заявити у письмовому вигляді за адресою місцезнаходження комісії свої вимоги - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення.
4. Голові комісії з припинення провести всі необхідні дії з припинення юридичної особи шляхом перетворення  в порядку встановленому чинним законодавством України, а також забезпечити складання передавального акту та проведення державної реєстрації припинення юридичної особи відповідно до чинного законодавства. 
5. Встановити, що до комісії з припинення ЛИСИЧАНСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ УСТАНОВИ МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА з моменту її створення переходять повноваження управління справами ЛИСИЧАНСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ  ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ УСТАНОВИ МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА. 
6.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Головньова М. С. та постійну комісію з питань соціально-гуманітарного розвитку.




Міський  голова								      С.ШИЛІН

































 								Додаток 
								рішення міської ради
								01.03.2019 № 61/921

Склад комісії з припинення 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ УСТАНОВИ 
МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА

Голова комісії:
 
Козлов Віктор Володимирович           -      головний лікар Лисичанської КЛПУ
                                                                        Міська стоматологічна поліклініка  
	Ідентифікаційний код – **********
Заступник голови комісії:
Пільтенко Наталія Леонідівна  	- заступник головного лікаря з медичної частини Лисичанської КЛПУ Міська стоматологічна поліклініка  
	Ідентифікаційний код - ***********
Члени комісії:
Холод Тетяна Борисівна	- начальник відділу комунального майна управління власності Лисичанської міської ради
	Ідентифікаційний код – **********

Півоварова Анжела Миколаївна	- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при  ЦМЛ ім. Титова
	Ідентифікаційний код - ***********

Пивоварова Наталія Миколаївна	- інспектор з кадрів Лисичанської КЛПУ Міська стоматологічна поліклініка
	Ідентифікаційний код - ***********

Панін Костянтин Леонідович	- юрисконсульт Лисичанської КЛПУ Міська стоматологічна поліклініка
Ідентифікаційний код – **********

Адреса місцезнаходження комісії з припинення: 93120, Луганська обл.,               м. Лисичанськ,  проспект  Перемоги, 56.

Секретар міської ради 						 Е.ЩЕГЛАКОВ

Заступник міського голови		          М.ГОЛОВНЬОВ

