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РІШЕННЯ № 150 
 

29 січня 2021 року  м. Липовець  7 сесія 8 скликання 
 

Про прийняття та реорганізацію Комунального підприємства 

«Росошанська амбулаторія загальної  практики-сімейної медицини» шляхом 

його приєднання до Комунального некомерційного підприємства 

«Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області 
 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 59 Господарського кодексу України, статті 104, 

105, 106, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», рішення 2 сесії 

Липовецької міської ради 8 скликання від 09 грудня 2020 року № 32 «Про початок 

реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Липовецької міської ради», 

враховуючи клопотання начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я Липовецької міської ради від 22 січня 2021 року № 5, висновок постійних 

комісій міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту; з гуманітарних питань, міська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти у комунальну власність Липовецької територіальної громади 

Вінницького району Вінницької області права та обов’язки Комунального 

підприємства «Росошанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

Росошанської сільської ради Липовецького району Вінницької області. 

2. Припинити діяльність комунального підприємства «Росошанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Росошанської сільської ради 

Липовецького району Вінницької області (ЄДРПОУ 41833194), місцезнаходження: 

22542, вулиця Соборна, будинок 31, село Росоша, Вінницький (Липовецький) 

район, Вінницька область) шляхом його приєднання до Комунального 
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некомерційного підприємства «Липовецький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області. 

3. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство «Липовецький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області є правонаступником усіх майнових і 

немайнових прав та обов’язків комунального підприємства «Росошанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Росошанської сільської ради 

Липовецького району Вінницької області. 

4. Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з дати публікації 

повідомлення в друкованому засобі масової інформації та вважаються 

анульованими з моменту внесення до єдиного державного реєстру запису про 

припинення юридичної особи – комунального підприємства «Росошанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Росошанської сільської ради 

Липовецького району Вінницької області. 

5. Утворити комісію з реорганізації юридичної особи – комунального 

підприємства «Росошанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

Росошанської сільської ради Липовецького району Вінницької області (далі – 

Комісія з реорганізації) та затвердити її склад згідно з додатком. 

6. Комісії з реорганізації юридичної особи: 

6.1. В установленому законодавством порядку на протязі трьох днів з дати 

прийняття даного рішення, повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, 

про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи шляхом приєднання та 

подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

відповідних записів. 

6.2. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, 

до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України. 

6.3. Провести інвентаризацію майна підприємства.  

6.4. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 

зобов’язаннями комунального підприємства «Росошанська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини»; 

6.5. подати на затвердження сесії міської ради Передавальний акт. 

7. Керівнику комунального підприємства «Росошанська амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» Бабичу Володимиру Петровичу 

повідомити працівників, які перебувають у трудових відносинах з комунальним 

підприємством «Росошанська амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» про припинення трудових відносин у зв’язку з реорганізацією у 

відповідності до чинного законодавства; 

8. Здійснити звільнення попереджених про наступне вивільнення 

працівників комунального підприємства «Росошанська амбулаторія загальної 



практики-сімейної медицини» відповідно до п.1 ч.1 ст.40 Кодексу Законів про 

працю України. 

9. Комісії з реорганізації вжити усіх необхідних дій, пов’язаних з подачею 

заяви державному реєстратору про припинення юридичної особи – комунального 

підприємства «Росошанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

в Єдиному державному реєстрі. 

10. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку 

знищення печаток та штампів комунального підприємства «Росошанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» протягом 10 (десяти) 

робочих днів з дня державної реєстрації припинення юридичної особи. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО) та з 

гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО). 

 

 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 



Додаток 

до рішення 7 сесії міської ради  

8 скликання  

29 січня 2021 року № 150 

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації комунально підприємства «Росошанська амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» Росошанської сільської ради 

Липовецького району Вінницької області 

 

 

      Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського голови 

Липовецької міської ради. 

      Заступник голови комісії: Любченко Віктор Іванович, начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради. 

      Секретар комісії: Метельова Ірина Ігорівна, бухгалтер КП «Росошанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини». 

 

Члени комісії: 
- Бабич Володимир Петрович, завідувач КП «Росошанська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини». 

- Богдан Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та комунальної 

власності Липовецької міської ради. 

- Бондар Василь Михайлович, директор КНП «Липовецький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради Вінницької 

області. 

- Лук’янюк Світлана Романівна, головний бухгалтер КНП «Липовецький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради 

Вінницької області. 

- Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 

 


