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У зв’язку з припиненням фінансування за рахунок медичної субвенції з 

державного бюджету внаслідок зміни концепції фінансування медичних 
закладів вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги, 
відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення»,  статей 104-105, 110-112 Цивільного кодексу 
України,  керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила: 
 1.Припинити юридичну особу – Чернігівська обласна наукова медична 
бібліотека Чернігівської обласної ради (код ЄДРПОУ 05388309) шляхом її 
ліквідації. 

2.Створити комісію з ліквідації юридичної особи – Чернігівська обласна 
наукова медична бібліотека Чернігівської обласної ради у складі згідно з 
додатком. 

3.Комісії з ліквідації юридичної особи: 
3.1.Повідомити державного реєстратора про ліквідацію юридичної особи 

в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
3.2.Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

ліквідації  юридичної особи. 
3.3.Протягом трьох місяців з дати публікації повідомлення про ліквідацію 

юридичної особи - Чернігівська обласна наукова медична бібліотека 
Чернігівської обласної ради здійснити дії, пов’язані з припиненням діяльності 
закладу згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Про припинення юридичної особи – 
Чернігівська обласна наукова медична 
бібліотека Чернігівської обласної ради 
 



3.4. Забезпечити передачу книжного фонду Чернігівської обласної 
наукової медичної бібліотеки Чернігівської обласної ради до Чернігівської 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка. 

3.5.Подати на затвердження ліквідаційний баланс. 
4.Встановити, що претензії кредиторів Чернігівська обласна наукова 

медична бібліотека Чернігівської обласної ради   приймаються протягом двох 
місяців з дати офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо 
припинення юридичної особи та внесення запису про ліквідацію Чернігівська 
обласна наукова медична бібліотека Чернігівської обласної ради   до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, за юридичною адресою закладу: вул. Любецька, буд.7-б, м.Чернігів, 
14000. 

5.Чернігівській обласній державній адміністрації в особі Управління 
охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації персонально попередити 
директора Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Яременко 
Надію Дмитрівну про наступне вивільнення з посади у порядку, передбаченому 
чинним законодавством. 
 6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у 
справах учасників АТО. 
 
 
Голова обласної ради        О.Б.Дмитренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подання:          
 
Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

 

начальник Управління                                                                   П.П.Гармаш 
 
        

 

Погоджено :  
  
Заступник голови облдержадміністрації 
 
Перший заступник голови обласної ради 
 
Начальник управління комунального майна  
Чернігівської обласної ради 

Ж.В.Шерстюк 
 
 Н.П.Лемеш 
 
 
В.О.Куліда 
 

Начальник юридичного відділу 
апарату облдержадміністрації 
 
Начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради 

 
Н.М. Мужикова 
 
 
П.А.Богуш 
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