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ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
сімдесят восьма сесія 

РІШЕННЯ

29.01.2015 р.                                м. Лисичанськ			         № 78/1262

Про припинення юридичної особи – 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
в результаті перетворення у КОМУНАЛЬНУ 
УСТАНОВУ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛИСИЧАНСЬК» 

Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», ст. 106 ЦК України, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002р. №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я», розглянувши звернення заступника начальника управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради, з метою ефективного використання трудових та матеріальних ресурсів закладів охорони здоров’я міста, міська рада

ВИРІШИЛА:

	Припинити юридичну особу – УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в результаті перетворення в юридичну особу КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М.ЛИСИЧАНСЬК» з передачею всього майна, прав та обов’язків правонаступнику. 


	Створити комісію з припинення УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та призначити голову комісії у складі згідно додатку.


	Встановити строк, протягом якого кредитори можуть заявити у письмовому вигляді за адресою місцезнаходження комісії свої вимоги - два 

місяці з дати публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

	Голові комісії з припинення провести всі необхідні дії з припинення юридичної особи в результаті перетворення в порядку встановленому чинним законодавством України, а також забезпечити складання передавального акту та проведення державної реєстрації припинення юридичної особи відповідно до чинного законодавства.


	Встановити, що до комісії з припинення УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з моменту її створення переходять повноваження управління справами УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

	
	Дане рішення підлягає оприлюдненню


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, фізичної культури та спорту, молоді, сім'ї та ветеранів.




Секретар міської ради 					М.Л. ВЛАСОВ




  Додаток
  до рішення міської ради
						      від 29.01.2015р. № 78/1262

Склад комісії
з припинення УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Голова комісії:
Старченко Григорій Михайлович	 	- заступник головного лікаря з 
медичної частини ЦМЛ ім. Титова 
Коверга Наталія Степанівна 			- заступник начальника управління
охорони здоров’я Лисичанської
міської ради 
Члени комісії: 
1. Холод Тетяна Борисівна 	- начальник відділу комунального  
майна управління власності 
Лисичанської міської ради
2. Півоварова Анжела Миколаївна		- в.о. Головного бухгалтера 
                                                                       централізованої бухгалтерії при 
                                                                       ЦМЛ ім. Титова                                                  
3. Петренко Людмила Дмитрівна		- начальник відділу кадрів ЦМЛ ім. 
Титова 
4. Ікрамова Ніна Михайлівна			- зав. інформаційно-аналітичним 
   							відділом ЦМЛ ім. Титова
5. Болдирєв Дмитро Анатолійович		- провідний юрисконсульт ЦМЛ ім. 
Титова 
6. Скворцова Тетяна Вікторівна		-  головний спеціаліст з охорони 
праці та техніки безпеки  управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради 
7. Горбаткова Галина Іванівна		- оператор комп’ютерного набору
управління охорони здоров’я   
Лисичанської міської ради

Адреса місцезнаходження комісії з припинення: 93113, Луганська обл., м. Лисичанськ, проспект Леніна, буд. 134. 



Секретар міської ради 					М.Л. ВЛАСОВ

