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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять сьома  сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від     15 липня 2019 року                                                    № 652  

м. Помічна 

 
Про затвердження передавального  
акту КЗ «Помічнянська лікарня» до  
правонаступника КНП «Помічнянська  
міська лікарня»   
 

Враховуючи рішення сесії Помічняської міської ради від 21.12.2018 року  

№ 483 «Про перетворення комунального закладу «Помічнянська лікарня» 

Добровеличківського району Кіровоградської області у комунальне 

некомерційне підприємство «Помічнянська лікарня» Помічнянської міської 

ради»,  від 25.06.2019 року № 632 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21.12.2018 року № 483 «Про перетворення комунального закладу 

«Помічнянська лікарня» Добровеличківського району Кіровоградської 

області у комунальне некомерційне підприємство «Помічнянська лікарня» 

Помічнянської міської ради», відповідно до    Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я»,  Закону України від 06.04.2017 

року № 2002–VIII “Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з  питань діяльності закладів охорони 

здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року                      

№ 1013 року «Про схвалення концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада   в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити передавальний акт комунального закладу «Помічнянська 

лікарня» Добровеличківського району Кіровоградської області до 

правонаступника майна, прав та обов’язків ( в тому числі взятих юридичних 

зобов’язань)  комунального некомерційного підприємства «Помічнянська 

міська лікарня» Помічнянської міської ради. (додається) 

2. Передати кошторисні призначення комунального закладу  

«Помічнянська лікарня» Добровеличківського району Кіровоградської області 

та касові та фактичні видатки, що утворилися станом на 16.07.2019 року, на 

баланс Помічнянської міської ради. Залишки коштів з рахунків спеціального 

фонду № 35428216005978  та № 35425316005978  перерахувати на рахунки 

відкриті в установі банку. 
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3. Статус комунального некомерційного підприємства «Помічнянська 

міська лікарня» Помічнянської міської ради – одержувач бюджетних коштів. 

Головним розпорядником коштів місцевого бюджету є Помічнянська міська 

рада. 

4. Голові комісії з реорганізації (шляхом перетворення) комунального 

закладу «Помічнянська лікарня» Добровеличківського району Кіровоградської 

області подати передавальний акт державному реєстратору для проведення 

державної реєстрації перетворення юридичної особи в порядку, визначеному 

чинним законодавством України та забезпечити проведення реєстрації Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Помічнянська міська лікарня» 

Помічнянської міської ради відповідно до чинного законодавства. 

 

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські 

комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту та  з питань бюджету, 

фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного 

обслуговування та громадського харчування. 

Міський голова        Антошик М.М. 
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