
                                                                                                 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 липня 2019 року                                                                                              № 02/78-19 

м. Бурштин 

 

Про реорганізацію комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне  

підприємство «Бурштинська центральна міська 

 лікарня» Бурштинської міської ради 

 Івано-Франківської області 

  

 Відповідно до статей 52-54, 78, 137 Господарського кодексу України, статей 104-

108 Цивільного кодексу України, керуючись ст. 43,59, 60, п.30 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я», з метою підвищення рівня медичного 

обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, 

ефективного використання кадрового потенціалу, збільшенню господарської і фінансової 

автономії, підвищення ефективності використання бюджетних  коштів, враховуючи 

рекомендації постійних депутатських комісій ради, міська рада  

вирішила: 

1. Реорганізувати комунальну організацію «Бурштинська центральна міська лікарня»  

(юридична адреса: індекс 77111, Івано-Франківська область,  місто Бурштин,                              

вул. Шухевича, буд. 18 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25068128) шляхом перетворення 

у комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області є 

правонаступником майна, прав та обов’язків комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня». 

3. Створити комісію з реорганізації комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня» шляхом перетворення та затвердити її персональний склад 

згідно з додатком. 

4. Встановити, що до комісії з реорганізації комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня»,шляхом перетворення, з моменту призначення переходять 

повноваження щодо управління справами юридичної особи. 



5. Місцем роботи комісії з реорганізації комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня» визначити приміщення за адресою: індекс 77111, Івано-

Франківська область, м. Бурштин, вул. Шухевича, буд. 18. 

6. Встановити строк для заявлення вимог кредиторами до комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» протягом двох місяців з дня оприлюднення 

повідомлення в друкованому засобі масової інформації рішення щодо реорганізації 

юридичної особи. 

7. Комісії з реорганізації комунальної організації «Бурштинська центральна міська 

лікарня» провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а 

саме: 

- Голові комісії з реорганізації протягом трьох робочих днів з дати прийняття даного 

рішення передати державному реєстратору документи для державної реєстрації 

рішення про припинення (перетворення) комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня». 

- Забезпечити прийняття та розгляд вимог кредиторів комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» протягом 30 днів з дня отримання такої 

вимоги; 

- Розробити проект статуту комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та подати його на розгляд та затвердження міської ради; 

- Провести інвентаризацію та оцінку майна комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня». 

- Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти 

передавальний акт та подати його для затвердження Бурштинській міській раді; 

- Повідомити трудовий колектив про реорганізацію комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» шляхом перетворення. Забезпечити 

дотримання встановлених трудових прав та соціальних гарантій працівників в ході 

проведення процедури реорганізації юридичної особи; 

- Голові комісії з реорганізації після закінчення процедури припинення, але не 

раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами забезпечити подання 

документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації 

створення комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської радита державної реєстрації припинення 

комунальної організації «Бурштинська центральна міська лікарня». 

- Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з 

припиненням діяльності та реєстрацію юридичної особи. 

 

8. Визнати комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області таким, що не підлягає в 

подальшому приватизації. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу та голову постійної комісії міської ради з питань гуманітарної політики І.Мазур. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Роксолана Джура 

 

 

  



ДОДАТОК 

                                                                                                    до рішення міської ради  

від 26.07.2019  №  02/78 -19 

 

Комісія 

з реорганізації комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

  

Голова комісії: 

Сопільняк  Сергій Михайлович – головний лікар КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» ( інд. № інформацію приховано) 

Члени комісії: 

Меретько Наталія Ярославівна – заступник головного лікаря КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» ( інд. № інформацію приховано) 

Савчак Зеновій Іванович – зав. поліклінікою КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» ( інд. № інформацію приховано) 

Митник Оксана Іванівна – головний бухгалтер КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» ( інд. № інформацію приховано) 

Тарнавський Михайло Петрович – заступник голови профспілкового комітету КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» ( інд. № інформацію приховано) 

Петровська Любов Ігорівна – головна медична сестра КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня», депутат міської ради ( інд. № інформацію приховано) 

Михайлишин Марія Ярославівна – головний спеціаліст юридичного відділу міської  

ради  ( інд. № інформацію приховано) 

Кицела Надія Юліанівна – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ( інд. № інформацію приховано) 

Бобилєв Сергій Вячеславович – лікар-травматолог КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» ( інд. № інформацію приховано) 

Сачинська Наталія Ігорівна (за згодою) – лікар – невролог КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» ( інд. № інформацію приховано) 

Бардашевський Ростислав Ярославович – депутат міської ради                                                    

( інд. № інформацію приховано) 

Василик Володимир Євстахійович – депутат міської ради (інд. № інформацію 

приховано) 

Рик Володимир Любомирович – депутат міської ради (інд. № інформацію 

приховано) 

Попик Тарас Дмитрович – депутат міської ради (інд.№ інформацію приховано) 

Горват Любомир Іванович – депутат міської ради (інд. № інформацію приховано) 

Мазур Ірина Миколаївна – депутат міської ради(інд. № інформацію приховано) 

Драбчук Олег Тарасович – депутат міської ради (інд. № інформацію приховано) 

 

 

 

 

 

Секретар міської  ради                                                                      Богдан Рибчук 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


