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ПРОЕКТ № 3101 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»_________ 2019 року                                                             № _____  

 

Про   затвердження  передавального 

акта (міська стоматологічна 

поліклініка № 1 м. Кіровограда) 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України,                            

статтею 107 Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2201 «Про створення 

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста Кропивницького», Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

міської стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда, що  додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Н. Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                                                                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Сергій Яковченко 22 16 14 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

від «__»______ 2019 року № ____ 
                                             

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ 
 

    Комісія, утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2201 «Про створення 

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» у складі: 

 

 

Голова комісії 

 

Колесник 

Микола Прокопович 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі - 

реєстраційний номер  

ОКПП) - 1945204333 

- головний лікар міської стоматологічної 

поліклініки № 1 м. Кіровограда 

 

Заступник голови комісії 

 

Москаленко 

Лариса Володимирівна 

ОКПП - 2438904245 

 

- головний бухгалтер міської 

стоматологічної поліклініки № 1                      

м. Кіровограда 

 

Члени комісії: 

 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

реєстраційний номер  

ОКПП - 2851116015 

 

- начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Іщенко 

Олена  Яківна 

ОКПП - 3023111868 

 

- головний спеціаліст спецбюджетного 

відділу управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького 

Потоцька 

Любов Григорівна 

ОКПП - 2266106800 

 

- 

 

 

 

начальник фінансово-економічного відділу 

- головний бухгалтер управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 



2                                              Продовження додатка 2 

Яковченко  

Сергій Олександрович 

ОКПП - 3361500994 

 

- головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу  України, склали цей акт про те, 

що всі зобов'язання міської стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда 

перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов'язки, а також всі активи і 

пасиви міської стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда переходять 

до правонаступника комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

 

Голова комісії :           ___________________        Колесник М.П. 
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        Москаленко Л.В. 
 

 

Члени комісії              ___________________        Вовенко О.А.  

       

  ___________________        Іщенко О.Я. 

 

  ___________________        Потоцька Л.Г. 

 

  ___________________        Яковченко С.О. 
 

 


