
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _____ № 
с. Миколаївка
Про припинення шляхом перетворення Комунального
закладу Миколаївської сільської ради «Центральна
амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
с. Постольне»  в комунальне некомерційне підприємство 
Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини с. Постольне» 

        Відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я»,  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» на
виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року
№ 1013-р  «Про схвалення Концепції  реформи фінансування охорони здоров’я»,
Методичних  рекомендацій  з  питань  перетворення  закладів  охорони  здоров’я  з
бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства», ухвалених робочою
групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України, протокол
№9  від  14  квітня  2017  року,  керуючись  ст.  52,53,54,78,137  «Господарського
кодексу України», ст.ст. 104-108 «Цивільного кодексу України», ст. ст. 3,17 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та  громадських  формувань»,  п.  30  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  сільська  рада вирішила: 

1. Припинити  шляхом  перетворення  Комунальний  заклад  Миколаївської
сільської  ради  «Центральна  амбулаторія  загальної  практики  сімейної
медицини  с.  Постольне»,  (далі-ЗОЗ  бюджетний  заклад)  юридична  адреса:
будинок,  вулиця  Центральна,  село  Постольне,  Сумський  район  Сумська
область,  (код  ЄДРПОУ      )  в  Комунальне  некомерційне  підприємство
Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної
медицини с. Постольне» (далі – Підприємство).

2. Створити Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської сільської
ради  «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне».

3. Визначити  місцезнаходження  Комунального  некомерційного  підприємства
Миколаївської  сільської  ради   «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної
медицини  с.  Постольне»:  будинок,  вулиця  Центральна,  село  Постольне,
Сумський район Сумська область.

4. Затвердити  склад  комісії  з  припинення  шляхом  перетворення  юридичної
особи  -  Комунальний  заклад  Миколаївської  сільської  ради  «Центральна



амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини  с.  Постольне»  в
юридичну особу –  Комунальне  некомерційне  підприємство Миколаївської
сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини  с.
Постольне» (Додаток 1).

5. Надати комісії з припинення шляхом перетворення юридичної особи – ЗОЗ –
бюджетний заклад в юридичну особу –  Підприємство повноваження щодо
управління  справами  відповідно  до  чинного  законодавства  та  Статуту
комунального  закладу  Миколаївської  сільської  ради  «Центральна
амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне».

6. Встановити з дня оприлюднення відомостей на порталі Міністерства юстиції
України строком до __квітня 2018 року строк заявлення кредиторами своїх
вимог до ЗОЗ-бюджетний заклад, що припиняється.

7. Нерухоме,  рухоме  та  інше  окремо  визначене  майно,  яке  перебуває  у
власності  Миколаївської  територіальної  громади  відповідно  до
затвердженого передавального акту, закріпити за правонаступником, яким є
комунальне  некомерційне  підприємство  Миколаївської  сільської  ради
«Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне» на праві
оперативного управління.

8. Визначити,  що  комунальне  некомерційне  підприємство  «Амбулаторія
загальної практики сімейної медицини с. Постольне» є юридичною особою
публічного права.

9. Зазначити,  що  комунальне  некомерційне  підприємство  Миколаївської
сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини  с.
Постольне»  приватизації не підлягає.

10. Визначити,  що  майно  комунального  некомерційного  підприємства
Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної
медицини с. Постольне»  є комунальною власністю і закріплюється за ним на
праві  оперативного  управління.  Майно  комунального  некомерційного
підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної
практики  сімейної  медицини  с.  Постольне»  становить  необоротні  та
оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності,
передані  йому Комунальним закладом «Центральна  амбулаторія  загальної
практики сімейної медицини с. Постольне», вартість яких відображається у
самостійному балансі Підприємства і становить   ________ гривень.

11. Комісії з припинення шляхом перетворення юридичної особи – комунальний
заклад «Центральна  амбулаторія  загальної  практики сімейної  медицини с.
Постольне»  в  юридичну  особу  –  комунальне  некомерційне  підприємство
Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної
медицини с. Постольне»:

11.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення
ЗОЗ  –  бюджетний  заклад  письмово  повідомити  орган  Державної
реєстрації про прийняття такого рішення.

11.2. Здійснювати  безпосереднє  керівництво  та  організаційно-методичний
супровід реорганізації з процесу припинення ЗОЗ – бюджетний заклад та
перетворення його в Підприємство.

11.3. Протягом  одного  місяця  з  дня  прийняття  рішення  про  створення
Підприємства провести інвентаризацію та оцінку  нерухомого, рухомого
та окремо визначеного  майна ЗОЗ – бюджетного закладу.



11.4. Розглянути  кожну  окрему  вимогу  кредитора,  зокрема,  щодо  сплати
зборів,  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне
страхування,  страхових  коштів  до  Пенсійного  фонду  України,  фондів
соціального  страхування  та  інших,  прийняти  відповідне  рішення,  яке
надіслати кредитору не пізніше двадцяти  днів з дня їх отримання ЗОЗ –
бюджетним закладом, що припиняється. 

11.5. Після  закінчення  строку  (до  ___.04.2018  року)  пред’явлення  вимог
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог підготувати проект
передавального  акту  на  нерухоме,  рухоме  та  інше  окремо  визначене
майно,  прав  та  обов’язків  щодо  надання  первинного  рівня  медичної
допомоги та надати на затвердження Миколаївською сільською радою.

11.6. Закріпити згідно з затвердженим передавальним актом за Підприємством
на праві оперативного управління відповідні активи ( рухоме, нерухоме
та  інше  окремо  визначене  майно)  та  за  наявності  пасиви  ЗОЗ  –
бюджетного закладу, що перетворюється.

11.7. Із  закінченням  строку  на  заявлення  вимог  кредиторами  та  процедури
припинення  (реорганізації)  ЗОЗ  –  бюджетного  закладу  здійснити
державну  реєстрацію  новоствореного  Підприємства  та  державну
реєстрацію припинення ЗОЗ – бюджетного закладу.

11.8. Визначити  в  межах  чинного  законодавства  організаційну  структуру,
чисельність  новоствореного  Підприємства  та  на  власний  розсуд
відповідно  до  своїх  прав  та  повноважень  розробити  та  затвердити
штатний  розпис  та  інші  необхідні  документи  згідно  до  чинного
законодавства. 

11.9. Здійснити заходи щодо оптимізації чисельності та скоротити (звільнити)
зайвий персонал, відмова від утримання якого не спричинить погіршення
якості та доступності медичної допомоги для пацієнтів. 

11.10. Проінформувати працівників, які залишаться працювати на своїх посадах
про факт припинення (реорганізації) ЗОЗ - бюджетного закладу шляхом
ознайомлення  їх  з  відповідним  наказом  та  внести  запис  до  трудових
книжок працівників. 

11.11. Працівників,  які  будуть  продовжувати  трудові  відносини  з
Підприємством перевести на роботу в  середині  цього Підприємства  за
новим  штатним  розписом  з  дотриманням  чинного  трудового
законодавства  та  з  дотриманням  та  збереженням  соціально-правових
гарантій працівників Підприємства.

11.12. Сформувати та забезпечити виконання фінансового плану, а також плану
розвитку  Підприємства,  використання,  наданого на праві  оперативного
управління, майна та доходу, згідно з вимогами чинного законодавства,
Статуту та укладених договорів. 

11.13. Здійснити переоформлення прав на нерухоме та рухоме майно,  а також
прав на користування земельними ділянками.   

12.  Виконання  рішення  покласти  на  голову  комісії  з  припинення  шляхом
перетворення юридичної особи – ЗОЗ – бюджетний заклад в юридичну особу
–  Підприємство __________, контроль – на заступника сільського голови з
питань діяльності виконавчого комітету А.В.Дзюбинського.

Сільський  голова                                                                  С.В.Самотой



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сільської  ради
від              №  

Склад комісії
з припинення шляхом перетворення юридичної особи –  Комунальний заклад
Миколаївської сільської ради «Центральна амбулаторія загальної практики

сімейної медицини с. Постольне»,  в юридичну особу – 
Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської сільської ради
«Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне»  

Голова комісії: 

Білінська Антоніна Володимирівна - головний лікар, реєстраційний номер    
                                                                   облікової картки платника податків
                                                                   ___________, адреса: ___________     
Члени комісії:

Півньова Валентина Іванівна - головний бухгалтер, реєстраційний номер    
                                                                  облікової картки платника податків
                                                                   ___________, адреса: ___________     
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