


центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  №2»  (ЄДРПОУ  01994600)  шляхом 
реорганізації (перетворення).  
6. Комісії  з  реорганізації  Комунального  закладу  Білоцерківської  міської  ради 
«Міський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  №2»  (ЄДРПОУ  01994600)  у 
встановленому  чинним  законодавством  України  порядку  забезпечити  вжиття  всіх 
необхідних  заходів  щодо  реорганізації  та  державної  реєстрації  припинення  діяльності 
Комунального закладу Білоцерківської  міської ради «Міський центр первинної медико-
санітарної  допомоги  №2»  (ЄДРПОУ 01994600)  шляхом реорганізації  (перетворення)  у 
Комунальне  некомерційне  підприємство  Білоцерківської  міської  ради  «Міський  центр 
первинної медико-санітарної допомоги №2», в тому числі: 

6.1. Надати державному реєстратору документи, передбачені Законом України «Про 
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських 
формувань» для проведення державної реєстрації рішення про припинення та державної 
реєстрації  припинення  Комунального  закладу  Білоцерківської  міської  ради  «Міський 
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  №2»  (ЄДРПОУ  01994600)  шляхом 
реорганізації (перетворення). 

6.2.  Повідомити  в  установленому  чинним  законодавством  України  порядку 
працівників  Комунального  закладу  Білоцерківської  міської  ради  «Міський  центр 
первинної  медико-санітарної  допомоги  №2»  (ЄДРПОУ  01994600)  про  припинення 
юридичної  особи  шляхом  реорганізації  (перетворення).  Забезпечити  дотримання 
соціально-правових гарантів  працівників  Комунального закладу Білоцерківської  міської 
ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»  (ЄДРПОУ 01994600) у 
порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України; 

6.3. Провести інвентаризацію майна Комунального закладу Білоцерківської міської 
ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»  (ЄДРПОУ 01994600); 

6.4. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами та кредиторами за зобов’язаннями 
Комунального закладу Білоцерківської  міської ради «Міський центр первинної медико-
санітарної допомоги №2»  (ЄДРПОУ 01994600);  

6.5.  Скласти передавальний  акт  та  подати  його на  затвердження  до міської  ради 
після  закінчення  строку  пред’явлення  вимог  кредиторами  Комунального  закладу 
Білоцерківської  міської  ради  «Міський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги 
№2»  (ЄДРПОУ 01994600). 

6.6. Розробити Статут Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 
міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» та подати його 
на затвердження до міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами 
до Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-
санітарної допомоги №2»  (ЄДРПОУ 01994600).
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 
інформаційної  політики,  молоді  та  туризму,  соціального  захисту,  охорони  здоров‘я, 
материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                                            Г.А. Дикий
 



Додаток  
до рішення Білоцерківської міської ради 

від_________________2017р. 
№_______________________

СКЛАД 
комісії з реорганізації Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2»  (ЄДРПОУ 01994600)

ПІБ Посада

Голова комісії:
Яблонський Денис Іванович начальник  управління  охорони  здоров’я 

Білоцерківської міської ради

Члени комісії:
Клочко Марина Петрівна начальник відділу обліку комунального майна 

та концесії управління комунальної власності 
та концесії Білоцерківської міської ради 

Мельник Тетяна Григорівна
головний  бухгалтер  Комунального  закладу 
Білоцерківської міської ради «Міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги №2»

Музиченко Галина Миколаївна головний  лікар  Комунального  закладу 
Білоцерківської міської ради «Міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги №2»

Пікульська Ірина Андріївна начальник  відділу  кадрів  Комунального 
закладу  Білоцерківської  міської  ради 
«Міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2»

Секретар міської ради                                                                                               В.О. Кошель


