
ПРОЕКТ 

Рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

 

від 14.05.2020р                                 м. Бурштин                                                  № 2051 

 

 

 

Про затвердження Статуту комунального  

некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області у новій редакції 

 

 

 Враховуючи зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства  

Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області, внесені рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 

27.03.2020 року № 02/92-20, з метою здійснення відповідних реєстраційних дій, 

відповідно до абз. 7 ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII,  ст.ст. 25, 26, 59  ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Статуту комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, затвердженого 

рішенням  міської ради від 27.12.2019 року №01/86-19,  міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області у новій редакції (додається). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Н.Кицелу та голову постійної комісії з 

питань гуманітарної політики  І. Мазур. 

 

 

 

Міський голова                                                                                            Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  від ______2020 року №____ 

«Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області у новій редакції » 

 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

Відповідно до абз. 7 ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII,  ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Статуту комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, 

затвердженого рішенням  міської ради від 27.12.2019 року №01/86-19,  міська рада з 

метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, впровадження нових 

підходів в організації роботи закладу охорони здоров’я та його фінансового забезпечення 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області дала дозвіл, шляхом внесення змін до Статуту закладу охорони 

здоров’я самостійно встановлювати  плату за послуги у сфері охорони, Статут слід 

затвердити у новій редакції 

 

2. Мета прийняття рішення. 

 

         Метою прийняття рішення є затвердження Статуту в новій редакції та внесення  до  

реєстру  оновлених даних  про діяльність  КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, що слугуватиме  підвищенню 

рівня медичного обслуговування населення, впровадження нових підходів в організації 

роботи закладу охорони здоров’я та його фінансового забезпечення. 

 

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

 

        Бурштинська міська рада Івано – Франківської області, реалізовуючи свої 

владні повноваження у сфері забезпечення населення  якісною медичною послугою, 

відповідно до ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 18 «Основ законодавства України про охорону здоров’я»,  Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області, затвердженого рішенням  міської ради від 

27.12.2019 року №01/86-19, вирішує питання щодо  управління закладом охорони 

здоров’я. Рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 

27.03.2020 року № 02/92-20 внесла  зміни до Статуту та  таким чином надала дозвіл 

встановлювати плату  за послуги у сфері охорони здоров’я. Державна реєстрація змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

здійснюється відповідно до ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Реалізація рішення не потребує витрат міського бюджету. 

 

                    

          Доповідач: представник юридичного відділу. 

 

Начальник юридичного відділу                                                 М. Михайлишин 


