
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

 

 14.11.2013   р.                                                                                              №  660 

 

 

Про склад комісії щодо реорганізації 

дитячої поліклініки №2 

Дніпровського району міста Києва 

 

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, 

статей 106, 107, Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського 

кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської міської 

ради від 25.12.2012 року № 676/8960 «Про питання діяльності дитячої 

поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва»: 

1. Затвердити склад комісії щодо реорганізації дитячої поліклініки №2 

Дніпровського району міста Києва шляхом приєднання її до комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№1 Дніпровського району міста Києва», що додається. 

2. Додаток до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної 

адміністрації від 21.01.2013 року №15 «Про забезпечення виконання рішення 

Київської міської ради від 25.12.2012 р. №676/8960 щодо реорганізації дитячої 

поліклініки №2 Дніпровського району міста Києва» визнати таким, що втратив 

чинність. 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Павленка А.М. 

 

Голова                             С. Кравченко 



Затверджено 

Розпорядження Дніпровської 

районної  в місті Києві 

державної адміністрації 

від  14 листопада 2013 р. № 660 

 
 

 

 

Склад комісії 

щодо реорганізації дитячої поліклініки №2 Дніпровського району міста 

Києва шляхом приєднання її до комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району 

міста Києва» 

 

 Заболотна Лариса Степанівна – голова комісії, заступник головного 

лікаря з економічних питань дитячої поліклініки №2 Дніпровського 

району, ідентифікаційний номер – 2003016061. 

 

Члени комісії: 

 

 Луценко Тетяна Миколаївна – голова профкому дитячої поліклініки 

№2 Дніпровського району міста Києва, ідентифікаційний номер – 

2548105164. 

 Горяйнова Лілія Вікторівна – головний спеціаліст управління охорони 

здоров’я Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, 

ідентифікаційний номер - 2382011970 . 

  Завалкіна Ірина Володимирівна – головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1 Дніпровського району міста Києва», ідентифікаційний 

номер – 2998308041. 

  Холявінська Світлана Олександрівна, заступник директора з 

економічних питань комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № Дніпровського району міста 

Києва», ідентифікаційний номер – 1823502209. 

Місцезнаходження комісії з реорганізації дитячої поліклініки №2 

Дніпровського району міста Києва шляхом приєднання її до комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№1 Дніпровського району міста Києва» визначити за адресою: м. Київ, 

02125, вул. Курнатовського, 7. 

 

В.о. керівника апарату        В. Муренко 

 


