
    

             

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

        11 сесія    VIII     скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від 12.11.2021                                  м.Кам’янське                                 № 333-11/VIII                                 

 

Про припинення юридичної особи –  

Комунального некомерційного  

підприємства Кам’янської  міської  

ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1» шляхом приєднання  

Розглянувши службову записку управління охорони здоров’я Кам’янської 

міської ради (вхід. від 28.10.2021 №12-21/2271), відповідно до ст.ст.104-107 

Цивільного кодексу України, ст.59 Господарського кодексу України, керуючись                           

п.30 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування                             

в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити юридичну особу – Комунальне некомерційне підприємство 

Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» 

(код ЄДРПОУ – 37906528) шляхом його приєднання до Комунального 

некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №3» (код ЄДРПОУ – 37906491). 

2. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської 

міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3»                                   

(код ЄДРПОУ – 37906491) є правонаступником усього майна та активів, всіх 

прав та обов’язків Комунального некомерційного підприємства Кам’янської 

міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»                                 

(код ЄДРПОУ – 37906528). 

3. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 

особи, яка припиняється, становить три місяці з дня оприлюднення 

повідомлення про дане рішення. 

4. Утворити комісію з припинення юридичної особи – Комунального 

некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1» (код ЄДРПОУ – 37906528) та затвердити                  

її склад (додаток). Визначити місцезнаходження комісії за адресою: 51940, 

Дніпропетровська область, м.Кам’янське, бульв.Будівельників, будинок 23. 
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5. Комісії з припинення: 

- протягом 3-х робочих днів повідомити відділ державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кам’янської міської ради                      

про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом приєднання                             

до Комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3»;      

- вжити згідно з чинним законодавством організаційно-правові заходи, 

пов’язані з припиненням юридичної особи – Комунального некомерційного 

підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1» шляхом його приєднання до Комунального некомерційного 

підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №3»;  

- надати міській раді передавальний акт для затвердження. 

6. Організацію виконання цього рішення покласти на управління охорони 

здоров’я Кам’янської міської ради та департамент комунальної власності, 

земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської 

міської ради, координацію – на секретаря міської ради Ктітарову Н.В.                          

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Щербатова Д.О., контроль – на постійну комісію міської ради                                 

з гуманітарних питань та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної 

власності. 

 

 
Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 12.11.2021 № 333-11/VIII 

 

 

 

СКЛАД 

комісії з припинення юридичної особи – Комунального некомерційного 

підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» 

 

 

ПОЛЮЛЯХ 

Лариса Олексіївна 

Інд. номер  

- голова комісії 

 

МЕДЕНЦІ 

Інна Василівна 

Інд. номер  

- член комісії 

 

ЛЬОГА 

Юлія Владиславівна 

Інд. номер  

- член комісії 

 

 

 

 

Секретар міської ради           Наталія КТІТАРОВА 

 



 


