
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХСЕСІЯ  VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

     04 квітня 2022р.                 Стрий                    № 1054

Про припинення діяльності 
Комунального некомерційного підприємства
«Стрийська міська стоматологічна 
поліклініка»шляхом ліквідації

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 25, пунктом 

30 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,статтями 104, 105, 110, 111, 112 Цивільного кодексу 

України, статями 59,  Господарського кодексу України , з метою 

ефективного,економічного і раціонального використання матеріальних і 

фінансових (бюджетних) ресурсів,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність юридичної особи - Комунальне некомерційне 

підприємство «Стрийська міська стоматологічна поліклініка», (ЄДРПОУ 

26308646), розташоване за адресом: вул. С.Бандери, 24, м.Стрий, Стрийського 

району,  Львівської області, шляхом ліквідації.

2. Створити комісію з ліквідаціїКомунального некомерційного 

підприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка», згідно додатку.

3.Встановити термін для пред’явлення кредиторів своїх вимог протягом 

2 місяців з дня опублікування повідомлення про рішення  щодо припинення 



діяльності  Комунального некомерційного підприємства«Стрийська міська 

стоматологічна поліклініка».

4. Доручити начальнику відділу охорони здоров’я І. Равлінку розробити 

план заходів з ліквідації Комунального некомерційного підприємства 

«Стрийська міська стоматологічна поліклініка».

5. ГоловікомісіїзліквідаціїКомунального некомерційного підприємства 

«Cтрийська міська стоматологічна поліклініка» забезпечити своєчасне 

здійснення заходів, передбачених планом та про результати проведеної роботи 

інформувати Стрийську міську раду.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Х. Грех та голову постійної депутатської комісії з охорони 

здоров’я та соціального захисту населення  І. Салдан.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток

до рішення XХсесіїVIII

демократичного скликання

Стрийської міської ради

«4» квітня 2022р. № 1054

Склад комісії з ліквідації
Комунального некомерційного підприємства «Cтрийська міська стоматологічна 

поліклініка»

Форостина Богдана Богданівна – голова комісії, директор 
Комунального некомерційного підприємства «Cтрийська міська 
стоматологічна поліклініка»
Равлінко Ігор Ярославович - заступник голови комісії,  
начальник відділу охорони здоров’я Стрийської міської ради

Члени комісії:
Пінчук Оксана Василівна – головний бухгалтер Комунального 
некомерційного підприємства «Cтрийська міська  
стоматологічна поліклініка»
Коваленко Світлана Ярославівна –  начальник відділу кадрової 
роботи виконавчого комітету Стрийської міської ради
Темник Надія Степанівна –  начальник юридичного відділу 
виконавчого  комітету Стрийської міської ради
Баран Галина Миронівна – начальник відділу економічного 
розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету 
Стрийської міської ради
Пак Марія Романівна – головний бухгалтер відділу охорони 
здоров’я  Стрийської міської ради

:   

Секретар ради                                                                           Мар’ян БЕРНИК                        


