
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«СУМСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  КЛІНІЧНИЙ  ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

   Н А К А З

02.08.2019                          м. Суми                                               № 1

Про припинення КЗ СОР «Сумський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни» шляхом реорганізації (перетворення) 

 На  виконання  рішення  Сумської  обласної  ради  сьомого  скликання
від  22.02.2019  року  «Про  реорганізацію  комунальних  закладів  та  установ
охорони здоров’я».  З  02.08.2019 комунальний заклад Сумської  обласної  ради
«Сумський обласний клінічний госпіталь  ветеранів  війни» (ідентифікаційний
код  02000375,  місцезнаходження  юридичної  особи:  41835,  Сумська  область,
Білопільський  район,  с.  Кальченки,  вул.  Центральна,  буд.  2)  реорганізовано,
шляхом перетворення його у комунальне некомерційне підприємство Сумської
обласної ради «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни».

НАКАЗУЮ:

1. Юрисконсульту Яценко О.В.:
- привести у відповідність всі договори, шляхом укладання додаткових угод до
них у терміни до 06.08.2019;
- повідомити всіх  постачальників  та надавачів послуг про факт реорганізації
закладу в терміни до 05.08.2019.

2.  Головному бухгалтеру Рудаковій Г.І.: 
-  провести  всі  необхідні  дії  щодо  відкриття  рахунків  в  банку  та  ГУДКСУ
у Сумській області в терміни до 07.08.2019;
-  надати  повідомлення  про  об’єкти  оподаткування  або  об’єкти,  пов’язані  з
оподаткуванням, або через які проводиться діяльність в ГУДКСУ у Сумській
області, управління у м. Суми в термін до 15.08.2019.

3. Заступнику директора з економічних питань Зігуновій Н.С.:
-  розробити  штатний  розпис  та  структуру  штатного  розпису  з  відповідним
внесенням змін до документації закладу в терміни до 12.08.2019;
- надати до управління майном Сумської обласної ради лист погодження посад
заступників директора та головного бухгалтера в терміни до 05.08.2019.

4. Медичному директорові Скоробагатій Т.Є. забезпечити підготовку всіх
необхідних  документів  для  переоформлення  ліцензії  на  провадження



господарської діяльності з медичної практики згідно з діючими Ліцензійними
умовами в терміни до 31.08.2019 .

5. Інспектору з кадрів Заїці Л.К.
-  ознайомити  працівників  під  підпис  про  факт  припинення  закладу, шляхом
реорганізації (перетворення);
-  внести  записи до трудових книжок працівників  протягом тижня з  моменту
реєстрації закладу в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб,  фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Заходи з реорганізації завершити до 31.08.2019 .
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.   

 Директор                    Інесса САВЕНКО

 
Юрисконсульт           Олена ЯЦЕНКО

 
 

 
 

 


