
 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

VII скликання 

 Сорок сьомої сесії 

 

28.02.2018р                                     Летичів                                                № 17 

 

 

Про припинення шляхом (перетворення) 

Комунального Закладу «Летичівський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Летичівської селищної ради в 

комунальне некомерційне підприємство 

 

      

 

        Розглянувши лист Летичівського ЦПМСД  від 02.02.2018р   № 66,  та 

відповідно до 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 КМУ від 30.11.2016 року № 1013 року «Про схвалення 

концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я»,керуючись  ст 

42. 43, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Припинити діяльністю юридичної особи Комунальний заклад 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради шляхом перетворення в Комунальне некомерційне 

підприємство «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради. 

2. Утворити комісію з припинення (шляхом перетворення) Комунального 

закладу «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної (Додаток додається). 

3. Провести розрахунок з кредиторами, у випадку заявлення ними своїх 

вимог до Комунального закладу «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради „ протягом 2 (двох) 

місяців з дня оприлюднення на сайті Летичівської селищної ради 

повідомлення про рішення щодо його реорганізації. 

4. Припинення (шляхом перетворення) в Комунальне некомерційне 

підприємство  провести відповідно до чинного законодавства. 

5. Забезпечити виконання інших заходів, повязаних з припиненням (шляхом 

перетворенням) та діяльності Комунального некомерційного підприємства 



«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради 

6. Визнати, що комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 

Хмельницької області є правонаступником майна, прав та обов’язків  

Комугального закладу «Летичівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Летичівської селищної ради .  

7. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію селищної 

ради з питань  охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту (голова комісії Варченко М.Л). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                       І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Летичівської 

селищної ради № 17 від 

28.02.2018 р.  

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з припинення (шляхом перетворення) Комунального закладу 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада, адреса 

Ідентифікаційний код 

Посада в комісії 

1. Кухарук Наталія 

Леонідівна 

Головний лікар КЗ Летичівський 

ЦПМСД 

Хмельницька область  

смт Летичів  

вул. Савіцького Юрія,36 

2522503368 

Голова комісії 

 

2. Гущак Василь 

Миколайович 

заступник голови Летичівської 

селищної ради 

2218603214 

Член ліквідаційної 

комісії 

3. Попатенко Сергій 

Вікторович 

Завідувач юридичного сектору 

Летичівської селищної ради 

3443307510 

Член ліквідаційної 

комісії 

3. Возна Людмила 

Валеріївна 

Головний бухгалтер  

КЗ Летичівський ЦПМСД 

2928115048 

Член ліквідаційної 

комісії 

4. Терновський Євгеній 

Вікторович  

Юрисконсульт 

КЗ Летичівський ЦПМСД 

3098808171 

Член ліквідаційної 

комісії 

5. Литвинюк Валентина 

Василівна 

Бухгалтер з обліку основних 

засобів КЗ Летичівський 

ЦПМСД 

2577202805 

Член ліквідаційної 

комісії 

6. Якушкіна Тетяна 

Віталіївна 

Завідувач господарством 

КЗ Летичівський ЦПМСД 

2487002705 

Член ліквідаційної 

комісії 

7. Мацькова Антоніна 

Іванівна 

Головна медична сестра КЗ 

Летичівський ЦПМСД 

(голова профспілкового 

комітету) КЗ Летичівський 

ЦПМСД 

2655806481 

Член ліквідаційної 

комісії 

8. Мазуркевич Віталій 

Йосипович 

Інженер з охорони праці КЗ 

Летичівський ЦПМСД 

2032503414 

Член ліквідаційної 

комісії 

 

Комісія з припинення (шляхом перетворення) юридичної особи 

Комунальний заклад «Летичівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Летичівської селищної ради буде знаходитися за адресою: 

Хмельницька обл, смт. Летичів, вул. Савіцького Юрія,36 
 

 

Перший заступник селищного голови                                          О. Ліщинський  


