
К О П І Я

ХРИСТИНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

4 вересня 2019 року №37-1/УІІ м. Христинівка

Про реорганізацію лікувально-профілактичного закладу 
«Христинівська центральна районна лікарня» 
шляхом перетворення у Комунальне 
некомерційне підприємство «Христинівська 
районна лікарня Христинівської районної ради
Черкаської області» .

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, 
розширення можливостей щодо доступності та якості, ефективного 
використання кадрового потенціалу, збільшенню господарської і фінансової 
автономії, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 
відповідно до статей 59, 63 та 78 Господарського кодексу України, статей 
104-108 Цивільного кодексу України, статей 43, 60 Закону України. «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів 
охорони здоров’я» від 06.04.2017 №2002-УІІІ, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від ЗОЛ 1.2016 №1013-Р «Про схвалення Концепції 
реформи фінансування системи охорони здоров’я», клопотання 
Христинівської районної державної адміністрації від 26.04.2019 №1831/01- 
27, районна рада в и р і ш и л а:

1. Припинити лікувально-профілактичний заклад «Христинівська 
центральна районна лікарня» (далі - заклад «Христинівська центральна 
районна лікарня») (юридична адреса: індекс 20001, Черкаська область, 
Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Б. Хмельницького, 
будинок 2, ідентифікаційний код ЄДРГІОУ 02005473) в зв’язку з 
реорганізацією шляхом перетворення у Комунальне некомерційне 
підприємство «Христинівська районна лікарня Христинівської районної ради 
Черкаської області».



2. Визнати, що Комунальне некомерційне підприємство «Христинівська 
районна лікарня Христинівської районної ради Черкаської області» є 
правонаступником майна, прав та обов’язків закладу «Христинівська 
центральна районна лікарня».

3. Створити комісію з реорганізації закладу «Христинівська центральна 
районна лікарня» шляхом перетворення та затвердити її персональний склад, 
згідно з додатком.

4. Встановити, що до комісії з реорганізації закладу «Христинівська 
центральна районна лікарня» шляхом перетворення з моменту її створення 
переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.

5. Місцем роботи комісії з реорганізації закладу «Христинівська 
центральна районна лікарня» визначити приміщення за адресою: індекс 
20001, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця 
Б. Хмельницького, будинок 2.

6. Встановити строк для заявления кредиторами своїх вимог до закладу 
«Христинівська центральна районна лікарня» протягом 2 місяців з дня 
оприлюднення повідомлення в спеціальному друкованому засобі масової 
інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реалізації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців «Бюлетень державної реєстрації» рішення щодо реорганізації 
юридичної особи.

7. Комісії з реорганізації закладу «Христинівська центральна районна 
лікарня» провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним 
законодавством, а саме:

7.1.Протягом трьох робочих днів з дати прийняття даного рішення 
письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про 
припинення (перетворення) закладу «Христинівська центральна 
районна лікарня»;

7.2.Забезпечити прийняття та розгляд вимог кредиторів закладу 
«Христинівська центральна районна лікарня» протягом ЗО днів з дня 
отримання такої вимоги;

7.3.Розробити проект Статуту Комунального некомерційного 
підприємства «Христинівська районна лікарня Христинівської 
районної ради Черкаської області» та подати його на розгляд та 
затвердження районної ради;

7.4.Провести інвентаризацію та оцінку майна закладу «Христинівська 
центральна районна лікарня»;

7.5.Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти 
передавальний акт та подати його для затвердження Христинівській 
районній раді;

7.6. Повід омити трудовий колектив про реорганізацію закладу 
«Христинівська центральна районна лікарня» шляхом перетворення її 
в Комунальне некомерційне підприємство «Христинівська районна 
лікарня Христинівської районної ради Черкаської області». 
Забезпечити дотримання встановлених трудових прав та соціальних



гарантій працівників у ході проведення процедури реорганізації 
юридичної особи;

7.7.Після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення 
строку заявления вимог кредиторами, забезпечити подання документів 
державному реєстратору для проведення державної реєстрації 
створення Комунального некомерційного підприємства 
«Христинівська районна лікарня Христинівської районної ради 
Черкаської області» та державної реєстрації припинення закладу 
«Христинівська центральна районна лікарня»;

7.8.Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані 
з припиненням діяльності та реєстрацію особи.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань охорони здоров’я і соціального захисту.

Голова районної ради А.В. Бордун

З ОРИГІНАЛОМ



о рішення райЬіДодаток догрішення районної 
від 04.09.2019 №37-1/УП

Склад комісії
з реорганізації закладу «Христинівська центральна районна лікарня» шляхом 

перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Христинівська 
районна лікарня Христинівської районної ради 

Черкаської області»

Голова комісії:
Кравчук Віктор Васильович 
(ІНПП 2212316954)
Члени комісії:
Валюк Володимир Григорович 
(ІНПП 2506405111) 
Федичканич Лариса Іванівна 
(ІНПП 2452912784)

Салій Петро Іванович 
(ІНПП 2155209631)

Махиня Наталія Миколаївна 
(ІНПП 2839002544)

Плахотя Сергій Вікторович 
(ІНПП 2648414933)

Губський Володимир Павлович 
(ІНПП 2164818230)
Рябець Наталія Володимирівна 
(ІНПП 2590408462)
Вовк Лариса Леонідівна 
(ІНПП 2360305721)
Коваленко Світлана Микитівна 
(ІНПП 2135314684)
Кравченко Оксана Миколаївна 
(ІНПП 3073016640)
Забаркін Ілля Андрійович 
(ІНПП 3151618498)
Маціпула Юрій Миколайович 
(ІНПП 2144410837)

головний лікар Христинівської ЦРЛ

перший заступник голови Христинівської 
районної державної адміністрації 
заступник голови Христинівської районної 
ради
голова постійної профільної комісії районної 
ради з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту 
начальник відділу з питань формування 
бюджету, управління майном районної 
комунальної власності та господарського 
забезпечення виконавчого апарату районної 
ради
начальник відділу з правового забезпечення, 
кадрової роботи та розгляду звернень 
громадян виконавчого апарату районної 
ради
заступник головного лікаря з медичної 
частини, голова профспілкового комітету 
заступник головного лікаря з економічних 
питань Христинівської ЦРЛ

головний бухгалтер Христинівської ЦРЛ

головна медична сестра Христинівської ЦРЛ

начальник відділу кадрів Христинівської 
ЦРЛ

юрисконсульт Христинівської ЦРЛ

завідувач господарством Христинівської 
ЦРЛ

Заступник голови районної ради


