
 

  Проект 

Р І Ш Е Н Н Я 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 

 

від 20.12.2019 року                  м.Бурштин                            № 1900 

 

Про створення комунального 

некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна  міська  лікарня»  

Бурштинської міської ради 

 Івано-Франківської області 

 

 

Відповідно до ст.ст. 25, 26,59,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського 

кодексу України,  Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань», «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 

року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я», рішення Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 26.07.2019 

року № 02/78-19 «Про реорганізацію шляхом перетворення комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради в комунальне 

некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області, з метою підвищення рівня медичного 

обслуговування населення, впровадження нових підходів в організації роботи закладів 

охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, враховуючи висновки та рекомендації  

постійних комісій міської ради,  міська рада, -  

                                       В И Р І Ш И Л А: 

1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  шляхом 

реорганізації (перетворення) комунальної організації «Бурштинська центральна міська  

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області (ЄДРПОУ______). 

2.  Визначити повне найменування новоствореної юридичної особи – 

комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, скорочене найменування – КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня». 

3.  Визначити наступне місцезнаходження підприємства: 77111 Івано - 

Франківська область, місто Бурштин, вулиця  Шухевича, 18.       

4. Затвердити передавальний акт закладу охорони здоров’я «Бурштинська 

центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

___________( додається). 

5. Визначити статутний капітал комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області у розмірі 5000(п’ять тисяч)  грн. 00 коп. 

6. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області (додається).  

7. Визначити комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська 

центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

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

центральна міська  лікарня» Бурштинської міської рад. 



8. Уповноважити голову комісії з реорганізації комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Сопільняка Сергія 

Михайловича підписати статут комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області та здійснити заходи відповідно до чинного законодавства для 

державної реєстрації  вищезазначеної юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

 9. Продовжити трудові відносини з  Сопільняком Сергієм Михайловичем на 

посаді директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, на умовах 

контракту від 14 серпня 2015 року до 13 серпня 2022 року . 

10. Уповноважити міського голову внести відповідні зміни до контракту від 14 

серпня 2015 року  шляхом укладання додаткової угоди. 

11. Передати активи, рухоме і нерухоме майно закладу охорони здоров’я 

комунальної організації «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області комунальному некомерційному підприємству 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на правах оперативного управління. 

12. Перерахувати на підставі платіжних доручень залишки коштів, утворених 

станом на дату припинення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (включно), з 

реєстраційних рахунків КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за коштами 

спеціального фонду місцевих бюджетів та рахунків для зарахування до спеціального 

фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкритих в 

управлінні Державної казначейської служби України у Галицькому районі, на рахунки 

правонаступника комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, відкриті в 

установах банків. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови 

Н.Кицелу  та постійні комісії міської ради з питань гуманітарної політики (І. Мазур) і з 

питань бюджету та економічного розвитку  (В. Рик). 

 

 

Міський голова                                                        Роксолана Джура 
 

 


