УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я № 550
25 червня 2019 року

49 позачергова сесія 7 скликання

Про ліквідацію комунальної установи
«Територіальне медичне об’єднання» Теплицької районної ради
Керуючись приписами ст.ст.43, 59, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст.104,105,110,111 Цивільного кодексу України, у зв’язку
з недоцільністю подальшої діяльності КУ «ТМО» Теплицької районної ради, враховуючи
клопотання голови районної ради та рекомендації постійних комісій з питань:
- бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку
малого та середнього бізнесу;
- охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з
ветеранами;
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно-територіального устрою,
взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку,
районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати комунальну установу «Територіальне медичне об’єднання»
Теплицької районної ради (код ЄДРПОУ 40241622) , що знаходиться за адресою: вул.
Незалежності,2, смт Теплик, Теплицький район, Вінницька область, 23800.
2. Створити Ліквідаційну комісію (далі - Комісія) та затвердити її склад (Додаток
1).
3. Комісії здійснити заходи з ліквідації у відповідності до вимог чинного
законодавства.
4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до КУ «ТМО»
Теплицької районної ради два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення
щодо припинення комунальної установи.
5. Комісії подати на затвердження районній раді ліквідаційний баланс.
6. Майно КУ «ТМО» Теплицької районної ради, а саме: цілісний майновий
комплекс
(будівлі, устаткування, обладнання, інвентар, транспортні засоби), що
знаходиться за адресами: вул. Незалежності,2, Чорновола,4, смт Теплик, Вінницька
область, 23800, закріпити за КНП «Теплицька ЦРЛ» на праві оперативного управління.
7. Майно КУ «ТМО» Теплицької районної ради (устаткування, обладнання,
інвентар, будівлі, транспортні засоби), що знаходиться за адресами: вул. Чорновола,4,
вул. Незалежності,16, смт Теплик, Вінницька область, 23800, закріпити за КНП
«Теплицький ЦПМД» на праві оперативного управління.
7. Рішення набуває чинності з дня прийняття.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно-територіального устрою,
взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку.
Голова районної ради

Т. Сокотнюк

ДОДАТОК 1
до рішення 49 позачергової сесії
районної ради 7 скликання від
25.06.2019 р.

СКЛАД
Ліквідаційної комісії
№ п/п
1.

П.І.П.
Красиленко Іван Федорович

2.

Тугай Людмила Степанівна

3.

Літинська Людмила Миколаївна

Керуюча справами виконавчого
апарату районної ради

Посада
в.о. головного лікаря КУ
«ТМО», голова Комісії;
депутат районної ради, член
Комісії;
головний
бухгалтер
КНП
«Теплицька ЦРЛ», член Комісії.

О.Гуменюк

