
П ОП АСНЯНСЬКЛ  РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОП АСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  
АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
голови раііопііої державної адм ін істрац ії-  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

м. Попасна №

Про визначення правонаступника  
у зобов’язанні

Керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 39, статтею 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», пунктом 3 частини третьої статті
пунктами 4, 7, 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-
цивільні адміністрації», статтями 651, 652 Цивільного кодексу України, статтею
12 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з ліквідацією юридичної особи
с т р у щ р и о г о  підрозділу Попаснянської районної державно, адміністрації _
відділу охорони здоров’я П о п а с н я н с ь к о ї  районної державної адміністрації
визначення районної державної адміністрації головним розпорядтшком коштгв
за КПКВ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони зд р ,
2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

«суічр ,   „ • _  „ лопапсп^ ння голови районноївіднесені до заходів розвитку» згідно розпорядження голови районної 
державної адміністрації -  керівника районної військово-цивільної адміністрації 
віл 19 12 2019 № 2035 «Про районний бюджет на 2020 рік», необхідністю 
подальшого забезпечення підготовки спеціалістів у медичнш сфері

Попаснянського району, 
зобов’язую:

1 Визначити юридичну особу - ГІопаснянську районну державну 
адміністрацію Луганської області (код ЄДРПОУ 21823467) правонаступником 
юридичної особи -  відділу охорони здоров’я Попаснянської районної 
державної адміністрації за договором № 2/2018/с від 17.12.2018 про надання 
освітніх послуг та замінити у договорі сторону «відділ охорони здоров * 
Попаснянської районної державної адміністрації» (код ЄДРПОУ 338/093 ) 
стороною «Попаснянська районна державна адміністрація» (код ЄДРПОУ 
21823467), шляхом укладання додаткової угоди.

о Визначити, що юридична особа - Попаснянська районна державна 
адміністрація Луганської області (код ЄДРПОУ 21823467) набуває всіх прав та 
обов’язків юридичної особи відділу охорони здоров’я Попаснянської районної 
державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33870933) у зобов’язанні за договором



2

№ 2/2018/с від 17.12.2018 у повному обсязі, з моменту укладання додаткової 

угоди до договору.

з Ю ридичному відділу апарату (Алла ЧЕРНІКОВА) відділу 
фінансово-господарського забезпечення апарату (Ірина ЛЯПІНД) забезпечити 
підготовку та укладання додаткової угоди та фінансування витрат за 
зобов’язанням, вказаним у пунктах 1 та 2 цього розпорядження.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації Роман ВЛАСЕНКО


