
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про реорганізацію Миколаївського 

обласного шкірно-венерологічного  

диспансеру Миколаївської обласної  

ради шляхом перетворення у комунальне  

некомерційне підприємство «Миколаївський 

обласний шкірно-венерологічний диспансер  

Миколаївської обласної ради»  

 

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України,  

пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 59 Господарського кодексу України, частин 

тринадцятої, чотирнадцятої, п’ятнадцятої статті 16 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», враховуючи рішення обласної 

ради від 26 жовтня 2000 року  № 16 «Про управління майном спільної власності 

територіальних громад Миколаївської області», розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13.07.2018 № 292-р «Про питання щодо управління 

майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області», обласна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати Миколаївський обласний шкірно-венерологічний 

диспансер Миколаївської обласної ради шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство «Миколаївський обласний шкірно-венерологічний 

диспансер Миколаївської обласної ради» (далі – КНП «Миколаївський 

обласний шкірно-венерологічний диспансер Миколаївської обласної ради». 

 

2. Визнати КНП «Миколаївський обласний шкірно-венерологічний 

диспансер Миколаївської обласної ради» правонаступником майна, прав та 

обов’язків Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру 

Миколаївської обласної ради. 

 

3. Миколаївській обласній державній адміністрації як уповноваженому 

органу управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області згідно з чинним законодавством України 
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здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо реорганізації 

Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Миколаївської 

обласної ради шляхом перетворення, у тому числі: 

 

створення комісії з реорганізації Миколаївського обласного шкірно-

венерологічного диспансеру Миколаївської обласної ради; 

 

письмове повідомлення органу, який здійснює державну реєстрацію; 

 

затвердження передавального акта, складеного комісією з реорганізації 

Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Миколаївської 

обласної ради. 

 

4. Миколаївській обласній державній адміністрації: 

 

підготувати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання про 

затвердження Статуту КНП «Миколаївського обласного шкірно-

венерологічного диспансеру Миколаївської обласної ради». 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 

     

 

Голова обласної ради                  В.МОСКАЛЕНКО 
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