
Рішення міської ради від 03.07.18 р. №984-42-07 "Про
скасування рішень Броварської міської ради від 21.06.2018р.:

№ 954-41-07 «Про затвердження передавального акту
Комунального закладу «Броварська центральна районна

лікарня» до правонаступника Комунального некомерційного
підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»
Броварської районної ради Київської області, Броварської
міської ради Київської області, Великодимерської селищної
ради Броварського району Київської області та Калитянської
селищної ради Броварського району Київської області» та №
955-41-07 «Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017
року № 816-36-07 « Про реорганізацію шляхом перетворення
Комунального закладу «Броварська центральна районна
лікарня» в комунальне некомерційне підприємство

«Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної
ради та Броварської міської ради» рішення від 21 грудня 2017
року № 816-36-07 « Про реорганізацію шляхом перетворення
Комунального закладу «Броварська центральна районна
лікарня» в комунальне некомерційне підприємство

«Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної
ради та Броварської міської ради»"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

РІШЕННЯ
 

Про скасування рішень Броварської міської ради від 21.06.2018р.:
 № 954-41-07 «Про затвердження передавального акту

 Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»
 до правонаступника Комунального некомерційного підприємства

 «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської
районної ради Київської області, Броварської міської  ради

 Київської області, Великодимерської селищної ради
 Броварського району Київської області та Калитянської

 селищної ради Броварського району Київської області» та № 955-41-07
 «Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року № 816-36-07

 « Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального закладу
 «Броварська центральна районна лікарня» в комунальне некомерційне

 підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської
 районної ради та Броварської міської ради» рішення від 21 грудня 2017 року

 № 816-36-07 « Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального
 закладу «Броварська центральна районна лікарня» в комунальне

 некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня»
 Броварської районної ради та Броварської міської ради»



 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 107
Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, враховуючи
рекомендації постійних комісій міської ради з питань комунальної власності, приватизації,
житлово-комунального господарства та благоустрою, з гуманітарних питань, з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада
 

В И Р І Ш И Л А:
 

1. Скасувати та вважати недійсними рішення Броварської міської ради від 21.06.2018р.: №
954-41-07 «Про затвердження передавального акту Комунального закладу «Броварська
центральна районна лікарня» до правонаступника Комунального некомерційного
підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради
Київської області, Броварської міської ради Київської області, Великодимерської селищної
ради Броварського району Київської області та Калитянської селищної ради Броварського
району Київської області» та № 955-41-077 «Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017
року №  816-36-07 « Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального закладу
«Броварська центральна районна лікарня» в комунальне некомерційне  підприємство
«Броварська багатопрофільна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської
ради» рішення від 21 грудня 2017 року №  816-36-07 « Про реорганізацію шляхом
перетворення Комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» в комунальне
некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна лікарня»  Броварської районної
ради та Броварської міської ради».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Виноградову Л.М.
  
 
 
  Секретар міської ради                                                                 П.І. Бабич
 
 
 
 
 
м. Бровари
від 03 липня 2018 року
№ 984-42-07




