
 
ДНІПРОВСЬКА  РАЙОННА  В  МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  21.  01.  2013р.                                                                                     № 15 

 

 

Про забезпечення виконання рішення  

Київської міської ради від 25.12.2012 р.  

№676/8960 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. Створити комісію 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»(далі-Комісія) у складі згідно 

додатку. 

 

2. Комісії, зазначеній у пункті 1 цього розпорядження, вжити 

організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством, 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», в тому числі:  

 

1) у встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

рішення 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»; 

 

 

 



2) встановити строк для заяви претензій кредиторами протягом двох 

місяців з дня опублікування повідомлення про реорганізацію дитячої 

поліклініки № 2 Дніпровського району міста Києва шляхом приєднання її до 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 Дніпровського району міста Києва» у 

спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, що видає Державна 

реєстраційна служба України; 

 

3) провести відповідно до чинного законодавства переведення 

працівників; 

 

4) забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 

законодавством України; 

 

5) підготувати та подати на затвердження Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації передавальний акт в установленому 

порядку; 

 

6) у встановленому порядку подати документи, визначені Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців», до  державного реєстратора для внесення запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про 

припинення дитячої поліклініки № 2 Дніпровського району міста Києва, 

згідно з чинним законодавством. 

 

3. Оприлюднити зміст цього розпорядження на офіційному                 

Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.  

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Дейнегу О.П.  

 

 

 

 

 

В.о. Голови                                                                                С. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

«21» 01. 2013 року № 15 
 

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» 
 

 Касьонкіна Наталія Василівна - голова комісії, головний лікар 

дитячої поліклініки № 2 Дніпровського району, ідентифікаційний 

номер – 1849110167. 

 

Члени комісії:  

 

 Заболотна Лариса Степанівна – заступник головного лікаря з 

економічних питань дитячої поліклініки № 2 Дніпровського району, 

ідентифікаційний номер – 2003016061. 

 Луценко Тетяна Миколаївна – голова профкому дитячої поліклініки 

№ 2 Дніпровського району, ідентифікаційний номер –2548105164. 

 Стеценко Лілія Михайлівна – заступник головного бухгалтера 

дитячої поліклініки № 2 Дніпровського району, ідентифікаційний 

номер – 3059514587. 

 Шкурко Любов Григорівна – старший інспектор відділу кадрів 

дитячої поліклініки №2 Дніпровського району, ідентифікаційний 

номер – 2360404680.  

 Улещенко Галина Костянтинівна – інженер з охорони праці дитячої 

поліклініки № 2 Дніпровського району, ідентифікаційний номер – 

1428702760. 

 Завалкіна Ірина Володимирівна – головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва», ідентифікаційний 

номер – 2998308041. 

 Холявінська Світлана Олександрівна – заступник директора з 

економічних питань комунального некомерційного підприємства» 

центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського 

району м. Києва», ідентифікаційний номер – 1823502209. 

Місце знаходження 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. 

 

Керівник апарату       А.М. Павленко  

 

 


