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ЧЕ]РКАСЬКА ОБJIАСI  lД РАДА

р I  lll Е I I  I {  я

07.092Q]ý Jф 24r_l/ уц

11po реорганiзацirо
чLj ркАс bKoI ,о оБJIлсноI ,о
кАрдIоJIо| Iч] JоI ,о I  lErl] ,Py

Riдповiлно до ] 1ункту 20 частиtIи першоТ с,га,гтi 4З Закону Украi'ни

"I1po мiсцеlзе самовряllуваI lI lя в YKpaTHi", сr,а,гтi, 59 I 'осподарськогсl Ko/ leкcy

УкраТни, статей 104, l05, 106, l07, 108 L(ивiль} lого Ko/ leкcy УкраТни, с,r,аl,r,i 16

Закону УкраТни "Осttови законодавства УкраТни про охорону здlоров'я",

I I ункту 2 ГIрикiнI Iевих положень Закогrу УкраТни "ГIро в} Iесення змitl До / lеякиХ

законодавчих aKTiB УкраТни що/ lо удосконаJIеI Iня законо/ { авст,ва з I1и,гаI Iь

дiяльгtостi заклаltiв охорони здоров'я" вiд 06.04.2017 J\b 2002VI I [ , ВРаХОВУЮЧИ

рiruення об_пасноТ ради вiд l6.| 2.20lб lYg l018/VI I  "fIро управлiння суб'сктами
,га об'сктами ctlillbHoT власнос,гi теlэи,горiа.lrьrrих r,poмall ci.ll, селиUI , мriс,г

ЧеркаськоТ областi". вiд 20.04.20l8 JrГl 2214lVI I  "I1po [ Iерелiк сl,б'сктiв
.га сlб'ск,гiв сгtiltылот BJIacнocTi територiа.llьних I ,poMa/ l сi,п, сеJIишl, ьtiс,г

Черкаськот об.пасl,i", ,цис1, ЧеркаськоТ обласноТ державноl' адмilliсr,раLliТ

вiд 03.08.20l8 Jtl's 6524l()1/0155, об.ltаснарада в и р i ttt и;r а:

l. реорганiзуl;а,ги чFjрклськиЙ оrjJIлсI IиЙ КдРIЦОJIОI"ILlLILiЙ

1_1ЕLl,гР (iлентифiкаrtiйний код юри/ tичноТ особи 0307787l, мiсttезtlitход)(енl{ я

rоридичгtоТ особи: 18009, Черкаська обл., м. Черкаси, I ] yJI . Мечнiкова, бу:t..25)

rllляхом його rlсретворення .. у KoN,{ y.[ IAJIЬHI_I  I lЕко] \4ЕI ,tхи] ] I1

пIдlIрисмс,гtх) "чI lI )кАський оБjIлСI ]иИ КАРlllОJlОI IЧt{ ИИ l (I1I  I 'l I '

чЕркАс Lкоi оБjlАсноТ рАllи".
2. Встановити, що KOMYHAJI ]> } { E I ПlКОМI ]РLUИНЕ ГlIЛrIРИСN4СlВО

"чЕркдсъкиЙ оБJIдсI ]иЙ кдрдIолог,I t] ниЙ ttELI I ,P чЕркАськоi
оБJIдсlj()т рАди" с правоI ]астуtIникоN{  Ч[ ]РКдськоI ,о оБJIАсI  I ()0()

KAP/ I IOJ Iol 
I  чIJоI о I  lEl I1,Py.



l
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3. Всr,ановити строк для заявлення вимоI , кредиторами 2 мiсяцi з ltати

публiкашiТ повil(омлення про прийняття рirrtення utolto реоргаrriзаrtiТ

ЧЕРКАСЬКОГО ОБJIЛСНОГ,О IGРДIОЛОГIЧНОГО ЦЕНl"РУ.
4. Утворити KoMicito з реорганiзацiТ ЧЕРКАСЬКОГО ОБJIАСНОГО

КдРДIОЛОГIЧНОIО ЦЕН'ГРУ (далi  комiсiя з реоргаrriзаuiI ) та затI ]ерди,ги rf

склад згiдно з додатком.
5. KoMiciT з реорганiзацiТ:
l ) письмово повiдомити орган, що здiйснюс державну ресстраrliю

щодо прийняття рiшеrtня про реорганiзаtliк l, 
,га надати йому вiдгrовiдгri

докуменl,и;
2) письмово llовiдомити кредиторiв про реорl,анiзаrtiю ЧЕркАського

ОБЛАСНОГО КАРЛIОЛОГIЧНОГО L{ EHTPY;

3) пiлготувати передавальний акт та поllати Його на затверД> t(еI { } { я

у встановленому порядку;
4) здiйснити iHtшi заходи, rrередбаченi чинним законодавством УкраТни.

6. Управлiнню охорони здоров'я ЧеркаськоТ обласноТ дерх< авноТ

адмiнiстрашiТ:
l) попередити головного лiкаря ЧЕРКАСЪКОГО ОБЛАСIIОГ()

кдРДIОJIОГIЧНОГО llEHTPY Журбу Свiтлаlrу Васиrtiвну llpo I I€lcTyI liie

звiльнеllllя iз займаноТ поса/ (и згi: I lIо з I lyHKToM l cTaTтi 40 КЗпI 'I  УкраТгrи у

зв'язку з реорганiзацiсrо закладу.

2) розроби,ги проект Статуту КОМУ} tАЛЬНОГО НЕКОМЕРL{ IИНОГ()

пIдприсшдётвд,,чЕ,ркАсъкиЙ QБJIАсниЙ кдрдIолог,IчниЙ LtEHl'P

чЕркдськоI  оБлАсноi рА/ [и" ,га tIода] ,и його на затRердження в

установленому порядку.
7. Управlliнню майlrом виконавчого апарату об.гlасноТ ради tt iдго,гувати

гlроект рiurення про в} { есенFlя змiн до llepe"rriKy суб'ск,гiв та об'скl,iв сгri.llьноТ

власностi терит,орiалыrих громад cirt, сеJIищ, MicT Черкаськоi' обласr,i
,tа 

уповноважених органiв, яким во} Iи переданi_ в управлittня, затI } ерджеI lого

рirrrенням обласноТ ради вiд 20.04.201 8 Jф 22 14IVI I .

8. Коrrтроль за виконаI lням цьоI ,о рiшеlrня покласти на постiйrli KoMiciT

обласноТ Рали з пита} ]ь охорони з/dоров'я i з пи,гаlrь комуI { альноТ B.ltacHocTi,

пiдприсм ни цтI ]а та регуляторгtоТ пол iт,ики.

I 'олова О. Вс"гrьбiвеrrь

J
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(] I iJIл/ l
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Ч Е1 РкАС]ъ Ко I 0 оБJIАС FI ()Го КА Pl(I  оJI  ()I   
I  

LI [  { О Г'() ]  I I  1IJ ] 'Р У

/ { одаl,ок
l1o рitпення ЧеркаськоТ обласllоr' ради
вiд 9] .09,ЛЦ J\b !1Q] /VI I

го"ltоlзllиii пiк ltр Чсllкаськогtl сlб.цасtлtlt о
Kapдio:toгi,lt lt ll,(l LteHl,py, I ,oJloBa KoMicij '

заступ} Iик I lачаJtьI jика vltpaB.lliHHя  наtlалI )tlик
Bi.I t,,t irly l)озlзI i,гку l,а органiзачiйноQlitIаI ] совоI ,о
забезпечеl.Iня уtrравlritt ltя ()хороIJи,з21< lров'я

Черкас ькоТ обл ас tt cli' .lellrKaB н ol' aztпr i н i с граrli i'

начаjIьI ] lI к чп1llttз.lt iнltя plaiiHoM викоI lаI ]LlоI ,о

агIараl,у сlб.lt ас н оl' l)lli,I  и

начаJIьtlик вi: tдillу обrriку ,га використаtIL{ я

майна у,trраrз.lrilrrtя майrtоNl I ] 1,I коI I irвчоI ,о агlараl у
об: lаслtоi pa.] tI r

го.ltоtзrl иii с t le t(iатliс,гlорlл cl(ot I cyJ]  ь,г yllpa вlrirlrtя
охоро} iи зllорtlв'я ЧеркаськоТ обlt; tсгttlj '

державI  I (lT адм i lr iс,граl 1iT

г,оrlоlзltиii бчхt,ilпr,ер Чс:ркаськоl,о clб.llacttot,o

карлiо.;rо r,i,t t lo1,o центру

Журба
свiтлана Василiвна
iленти(liкачiйний код

Найдан
Олеl, Воrtодимироl]ич
iлентифiкаuiйний Ko:t

ГIетроlз

В i,гаll i t i OлeKcaн j lpol]  и ч
i,rerlT и(li каltiй ttrt ii KolL

/ (удник
FIата.lriя !миl,рiвна
i,,Ler rl,tr(l i KaI  t i й t l tr ii ко,ц

()хва,г

Вiк,горiя I  Iе,грilзна
i; terrr,и(li каrliй ttttй ко.ц

'I apattellKcl

Свiтлагlа Baclt; t iBl ta
irtel rr,и(li Karti йt tt tt й ко,ц

Kepi вн и к сеr< ретарiа,гу I j. llalrirrreB


