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Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  від ______2019 року №____ 

«Про створення комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна  міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області» 

 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

На виконання «Основ 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 є 

потреба у прийнятті рішення Бурштинської міської ради Івано –Франківської 

області «Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна  міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області» для завершення процедури реорганізації (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 та здійснення заходів відповідно до чинного 

законодавства для державної реєстрації  вищезазначеної юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

 

 

2. Мета прийняття рішення. 

 

         Метою прийняття рішення є підвищення рівня медичного обслуговування 

населення, впровадження нових підходів в організації роботи закладів охорони 

здоров’я та їх фінансового забезпечення, завершення процедури реорганізації 

закладу охорони здоров’я. 

 

3. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання. 

 

        Бурштинська міська рада Івано – Франківської області, як Засновник 

(Власник), реалізовуючи свої владні повноваження у сфері забезпечення населення  

якісною медичною послугою, 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 
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«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  створює 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, затверджує 

передавальний акт, визначає статутний капітал, затверджує статут, вирішує 

питання щодо подальшого управління закладом охорони здоров’я. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Реалізація рішення потребує витрат міського бюджету для надання якісних 

медичних послуг на території Бурштинської міської ради, внесення 

Засновником коштів до статутного капіталу підприємства. 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

  

        Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення стане реалізація 

повноважень Бурштинської міської ради передбачених п.30 ст.26 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», спрямованих на поліпшення якості медичного 

обслуговування, підвищення економічної ефективності використання активів 

закладу охорони здоров’я. 

                    

          Доповідач: заступник міського голови  Н. Кицела. 

 

 

           Заступник міського голови                                                           Н. Кицела 

 


