
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Двадцять другої  сесії сільської ради сьомого скликання 

 

від 09 серпня  2018  року                                                              №328 

 

Про створення комунального 

некомерційного підприємства 

«Музиківська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини» 

Музиківської сільської ради шляхом 

реорганізації (перетворення) 

комунального закладу «Музиківська 

амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини» Музиківської 

сільської ради 

 

  

   На виконання рішення дев’ятнадцятої сесії Музиківської сільської ради сьомого 

скликання від 01 червня 2018 року №301 «Про реорганізацію шляхом перетворення 

Комунального закладу «Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Музиківської сільської ради на Комунальне некомерційне підприємство «Музиківська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради», керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 107 

Цивільного Кодексу України, статтями 57, 64, 65, 78 Господарського Кодексу України, 

Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я», Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»,  сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити передавальний акт Комунального закладу «Музиківська амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради, що реорганізується 

шляхом перетворення на Комунальне некомерційне підприємство «Музиківська амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради (додається). 

2. Припинити діяльність комунального закладу «Музиківська амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради (місцезнаходження: 

75023, Херсонська обл., Білозерський район, село Музиківка, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ 

ПЕРЕМОГИ, будинок 20  та створити в результаті реорганізації (перетворення) Комунальне 

некомерційне підприємство «Музиківська амбулаторія загальної  практики 

сімейної  медицини» Музиківської сільської ради (місцезнаходження: 75023, Херсонська обл., 

Білозерський район, село Музиківка, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 20).  

3. Утворити та визначити розмір статутного капіталу Комунального некомерційного 

підприємство «Музиківська амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини» 

Музиківської сільської ради в сумі 1 224 956 грн. 22 коп., що дорівнює залишковій балансовій 

вартості майна, що передається за передавальним актом комунальному некомерційному 

підприємству як внесок до статутного капіталу. 

4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством «Музиківська амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради на праві оперативного 

управління майно, передане згідно з передавальним актом комунального закладу 



«Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської 

ради. 

5. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Музиківська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради (додається). 

6. Встановити, що у відповідності із частиною 3 статті 36 КЗпП України реорганізація 

комунального закладу «Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Музиківської сільської ради в комунальне некомерційне підприємство не припиняє трудових 

відносин з керівником (виконуючим обов’язки завідувача) відповідної юридичної особи 

(Марковою Іриною Леонідівною).  

Відповідно до зазначеного, виконуючий обов’язки завідувача комунального закладу 

«Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської 

ради Маркова Ірина Леонідівна, з моменту державної реєстрації новоствореної внаслідок 

реорганізації юридичної особи - комунального некомерційного підприємства «Музиківська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради, продовжує 

трудові відносини з Музиківською сільською радою на посаді виконуючого обов’язки 

завідувача комунального некомерційного підприємства «Музиківська амбулаторія 

загальної практики  сімейної медицини» Музиківської сільської ради.  

7. Доручити виконуючому обов’язки завідувача Марковій І.Л. провести в установленому 

порядку державну реєстрацію створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення 

Комунального некомерційного підприємства «Музиківська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та  управління комунальною власністю (Голова 

Шнирук І.В.). 

 
 

Сільський голова                                                                    С.Н. Лейбзон 
 

 


