
Порівняльна таблиця змін до додатку опублікованого проекту рішення «Про створення Комунального некомерційного
підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»

Зміст додатку опублікованого проекту рішення Зміст доопрацьованого додатку проекту рішення

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

Додаток  
до рішення Білоцерківської міської ради

від_________________2018р.
№_______________________

СКЛАД 

комісії з реорганізації Комунального закладу Білоцерківської міської
ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги

№2»  (ЄДРПОУ 01994600)

ПІБ Посада

Голова комісії:
Музиченко  Галина
Миколаївна

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

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



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

медико-санітарної допомоги №2»

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

Ротаєнко  Володимир
Федорович

юрисконсульт  Комунального
закладу  Білоцерківської  міської
ради  «Міський  центр  первинної
медико-санітарної допомоги №2»

Шевченко  Вікторія
Валеріївна

лікар-педіатр  дільничний
амбулаторії  загальної  практики-
сімейної  медицини  №2
Комунального  закладу
Білоцерківської  міської  ради
«Міський  центр  первинної
медико-санітарної допомоги №2», 
голова  первинної  профспілкової
організації  Комунального  закладу
Білоцерківської  міської  ради
«Міський  центр  первинної
медико-санітарної допомоги №2»

Секретар міської ради                                                                В.
Кошель



Голова постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, 
мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 
інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, 
охорони  здоров’я,  материнства  та  дитинства
І.В.Гейло


