
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 липня 2017 року № 521  

«Про ліквідацію Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи»  

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 59 Господарського кодексу України, статтями 

104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, з метою продовження та закінчення 

ліквідаційної процедури Полтавського обласного центру медико-соціальної 

експертизи, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення пленарного засідання сімнадцятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 521 «Про ліквідацію 

Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи» (зі змінами 

внесеними рішенням пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 1276), виклавши пункт 2 

в новій редакції: 

«2. Призначити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи 

Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи (далі – ліквідаційна 

комісія) (місцезнаходження: вул. Миколи Дмитрієва, 7, м. Полтава, Полтавська 

область, Україна, 36011) у складі:  

 

Полушін Олександр Валерійович - юрисконсульт Полтавського обласного 

центру медико-соціальної експертизи, 

голова ліквідаційної комісії, 

ідентифікаційний номер 2981019456; 

 

 

Кикоть Лариса Володимирівна 

- головний бухгалтер Полтавського 

обласного центру медико-соціальної 

експертизи, член ліквідаційної комісії,                                     

ідентифікаційний номер 2222203164.». 

 

2. Голові ліквідаційної комісії Полушіну О.В. вжити необхідних заходів в межах 

повноважень, пов’язаних із змінами, які внесені до персонального складу 

ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи Полтавського обласного центру 

медико-соціальної експертизи та щодо завершення процедури ліквідації юридичної 

особи. 
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3. Доручити голові Полтавської обласної ради, у разі необхідності, вносити 

зміни до складу ліквідаційної комісії своїм розпорядженням. 

 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації та Управління майном 

обласної ради.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради  

від 14 липня 2017 року № 521 "Про ліквідацію Полтавського обласного 

центру медико-соціальної експертизи"» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: продовження та закінчення ліквідаційної процедури Полтавського 

обласного центру медико-соціальної експертизи відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення. 

 

Підставою розроблення проєкту рішення стали кадрові зміни у 

Полтавському обласному центрі медико-соціальної експертизи. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

 

У зв’язку з необхідністю продовження та завершення ліквідаційної 

процедури Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи та 

кадрових змін, виникла необхідність внести зміни до складу ліквідаційної 

комісії Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи, що 

призначена рішенням пленарного засідання сімнадцятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 521 «Про 

ліквідацію Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи» (зі 

змінами внесеними рішенням від 20 грудня 2019 року № 1276).  

 

3. Суть проєкту рішення. 

 

Проєктом рішення пропонується внести зміни до складу ліквідаційної 

комісії Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи, що 

призначена рішенням пленарного засідання сімнадцятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 521 «Про 

ліквідацію Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи» (зі 

змінами внесеними рішенням від 20 грудня 2019 року № 1276).  

 

4. Правові аспекти. 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Господарський кодекс України; 

- Цивільний кодекс України.  
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5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

  

Реалізація рішення не потребує додаткових фінансових вкладень. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін. 

 

Проєкт рішення не потребує письмово погодження заінтересованих 

осіб/органів/сторін. 

 

7. Громадське обговорення. 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції. 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів. 

 

Реалізація цього рішення дозволить продовжити та завершити 

ліквідаційну процедуру Полтавського обласного центру медико-соціальної 

експертизи. 

 

 

 

Директор Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної  

військової адміністрації Віктор ЛИСАК 


