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УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

_______________ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №___________ 

 
__________________  2018 року м. Вижниця 

 

Про ліквідацію структурного   

підрозділу аптеки № 103 м. Вижниця 

 - аптеки №68 с.Карапчів,  

визначення розміру статутного капіталу 

та внесення змін до Статуту  

аптеки №103 м. Вижниця 

 

 

Керуючись  статтями 57 та 78 Господарського кодексу України, пунктом 20 

частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

клопотання аптеки № 103 м. Вижниця  від 12 березня 2019 року №4  щодо  внесення змін 

до Статуту аптеки №103 м.Вижниця  в зв’язку  з передачею приміщення, в якому 

розташовується структурний підрозділ аптеки № 103 м. Вижниця - аптека №68 с.Карапчів, 

до комунальної власності Вашківецької міської територіальної громади та зняттям його з 

балансу аптеки № 103 м. Вижниця, а також про необхідність у ліквідації структурного 

підрозділу – аптеки №68 с.Карапчів  через його збитковість, враховуючи рекомендації 

постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку, з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій з цього питання, районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Ліквідувати структурний підрозділ аптеки № 103 м. Вижниця - аптеку №68 

с.Карапчів, вул.Центральна,7.  

2. Зменшити розмір статутного капіталу аптеки № 103 м. Вижниця, визначивши 

його в розмірі  23 227 (двадцять три тисячі двісті двадцять сім)  гривень 21 копійок. 

3. Внести зміни до Статуту аптеки № 103 м. Вижниця, засновником якої є 

Вижницька районна рада, а саме: 

- пункт 1.1 Статуту доповнити реченням наступного змісту: «Аптека є 

правонаступником Вижницької центральної районної аптеки №34, реорганізованої згідно 

рішення ХVII сесії Вижницької районної ради VІ скликання № 24-17/13 від 18.04.2013 

року шляхом приєднання до аптеки №103 м. Вижниця.»; 

- у пункті 1.5. Статуту вилучити словосполучення: 

«…аптека № 68 с.Карапчів, вул.Центральна,7.»; 



- пункт 3.5. Статуту викласти в наступній редакції: «Аптека наділяється статутним 

капіталом у розмірі 23 227 (двадцять три тисячі двісті двадцять сім)  гривень 21 копійок.»; 

- пункт 4.5. Статуту доповнити абзацом наступного змісту: «- вирішує інші питання 

відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;»;  

- пункт 4.8. Статуту доповнити абзацом наступного змісту: «- вирішення інших 

питань відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.».  

4. В.о. завідувача аптекою №103 м.Вижниця Біляк Б.Л.: 

4.1. Відповідно до чинного трудового законодавства вирішити кадрові питання щодо 

скорочення  штатної чисельності (штатної одиниці) структурного підрозділу - аптеки №68 

с.Карапчів (попередження працівника структурного підрозділу про наступне вивільнення, 

вивільнення/переведення  його на іншу посаду, тощо), а також вжити інші заходи, 

пов’язані з ліквідацією цього структурного підрозділу. 

4.2. Вжити заходів відповідно до чинного законодавства України щодо проведення 

державної реєстрації змін до розміру статутного капіталу та Статуту аптеки. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій (Никифоряк Ю.П.). 

 

 

Голова районної ради         М. Андрюк 
 

 

Виконавець:  

Завідувач відділу з питань управління  

об’єктами комунальної власності,  

інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого  

апарата районної ради        О.Джал 

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради                           С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради                Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради                 К. Голобуцька  

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради                            Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради 

з питань бюджету, фінансів і  

соціально-економічного розвитку               І.Романюк 
 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 
 
 


