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VII СК.ТІІІКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  припинення  шляхом  реорганізації  (перетворення) 
Центральної  районної  лікарні  Киево-Святошинського  району  та  утворення  
Комунального  некомерційного  підприемства  «Центральна  районна  лікарня  

Киево-Святошинської  районної  ради» 

Відповідно  до  Законів  України  «Основи  законодавства  України  про  охорону  
здоров 'я», «Про  державні  фінансові  гарантії  медичного  обслуговування  населення», 
статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статей  104, 105, 
106, 107, 108 Цивільного  кодексу  України, статей  59, 78, 137 Господарського  кодексу  
України, Концепції  реформи  фінансування  системи  охорони  здоров 'я  України, 
схваленої  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  30 листопада  2016 року  №  
1013, з  метою  зміни  господарсько  - правового  статусу  Центральної  районної  лікарні  
Киево-Святошинського  району  шляхом  реорганізації  (перетворення ) з  бюджетної  
установи  у  комунальне  некомерційне  підприемство, враховуючи  висновки  і  
рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення  та  постійної  комісії  районної  ради  
з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила: 

1. Реорганізувати  Центральну  районну  лікарню  Киево-Святошинського  району  
(код  СДРПОУ  01994669, юридична  адреса: будинок  51, вулиця  Соборності  (40 років  
Жовтня), місто  Боярка, Киево-Святошинський  район, Київська  обл.) шляхом  
перетворення  її  у  Комунальне  некомерційне  підприемство  «Центральна  районна  
лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради» та  віднести  його  до  сфери  управління  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області . 

2. Утворити  Комунальне  некомерційне  підприемство  «Центральна  районна  
лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради» шляхом  перетворення  Центральної  
районної  лікарні  Киево-Святошинського  району. 

3. Встановити, що  Комунальне  некомерційне  підприемство  «Центральна  
районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради» е  правонаступником  усіх  прав  
та  обов'язків  реорганізованої  відповідно  до  пункту  1 цього  рішення  Центральної  
районної  лікарні  Киево-Святошинського  району, а  також  за  договорами, укладеними  
між  Відділом  охорони  здоров'я  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  та  постачальниками  щодо  забезпечення  
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функціонування  реорганізованої  Центральної  районної  лікарні  Киево- 
Святошинського  району. 

4. Закріпити  за  Комунальним  некомерційним  підприемство  «Центральна  
районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради» на  праві  оперативного  
управління  майно  реорганізованої  Центральної  районної  лікарні  Киево- 
Святошинського  району. 

5. Киево-Святошинській  районній  державній  адміністрації  Київської  області : 
5.1. Здійснити  організаційно  - правові  заходи  щодо  реорганізації  Центральної  

районної  лікарні  Киево-Святошинського  району  шляхом  перетворення  її  у  
Комунальне  некомерційне  підприемство  «Центральна  районна  лікарня  Киево- 
Святошинської  районної  ради». 

5.2. Затвердити  склад  комісії  з  реорганізації  Центральної  районної  лікарні  
Киево-Святошинського  району, з  обов'язковим  включенням  до  складу  комісії  
представника  районної  ради  (у  разі  надання  такого  представника  районною  радою). 
Місцезнаходження  комісії  з  реорганізації  Центральної  районної  лікарні  Киево- 
Святошинського  району: м. Боярка, вул.Соборності , 51. 

5.3. Встановити  строк  заявлення  кредиторами  своїх  вимог  до  Центральної  
районної  лікарні  Киево-Святошинського  району  протягом  двох  місяців  з  моменту  
оприлюднення  на  офіційному  веб-сайті  центрального  органу  виконавчої  влади, що  
здійснюе  державні  повноваження  в  сфері  державної  реестрації, повідомлення  про  
припинення  шляхом  реорганізації  (перетворення ) Центральної  районної  лікарні  
Киево-Святошинського  району. 

5.4. Затвердити  передавальний  акт. 
5.5. Припинити  діяльність  Центральної  районної  лікарні  Киево-Святошинського  

району. 
5.6. Затвердити  статут  Комунального  некомерційного  підприемства  «Центральна  

районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради», за  попереднім  погодженням  з  
Киево-Святошинською  районною  радою  Київської  області. 

5.7. Призначити  керівника  Комунального  некомерційного  підприемства  
«Центральна  районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради», за  попереднім  
погодженням  з  Киево-Святошинською  районною  радою  Київської  області . 

5.8. Подати  до  центрального  органу  виконавчої  влади, що  здійснюе  державні  
повноваження  в  сфері  державної  реестрації, відповідні  документи  про  реестрацію  
новоствореної  юридичної  особи  - Комунального  некомерційного  підприемства  
«Центральна  районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради». 

6. Комісії  з  реорганізації : 
6.1. Подати  протягом  трьох  робочих  днів  до  центрального  органу  виконавчої  

влади, що  здійснюе  державні  повноваження  в  сфері  державної  реестрації, 
повідомлення  про  початок  процедури  припинення  шляхом  реорганізації  
(перетворення ) Центральної  районної  лікарні  Киево-Святошинського  району. 

6.2. Здійснювати  управління  Центральною  районною  лікарнею  Киево- 
Святошинського  району  під  час  реорганізації . 

6.3. Провести  інвентаризацію  належного  Центральній  районній  лікарні  Киево- 
Святошинського  району  майна. 

6.4. Провести  розгляд  вимог  кредиторів  Центральної  районної  лікарні  Киево- 
Святошинського  району. 



3 

6.5. Після  закінчення  строку  для  пред'явлення  вимог  кредиторами  та  
задоволення  чи  відхилення  цих  вимог  скласти  передавальний  акт  та  надати  його  на  
затвердження  Киево-Святошинській  районній  державній  адміністрації  Київської  
області . 

6.6. Подати  до  центрального  органу  виконавчої  влади, що  здійснюе  державні  
повноваження  в  сфері  державної  реестрації, відповідні  документи  про  припинення  
юридичної  особи  - Центральної  районної  лікарні  Киево-Святошинського  району, 
шляхом  реорганізації  (перетворення ). 

7. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  
охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення  та  
постійну  комісію  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  
та  енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 В. Е. Гедульянов  

м. Київ  
06 вересня  2018 року  
Ns 471-29-VII 


