
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОЗАЧЕРГОВА ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №28-21/18 

 
29 березня 2018 року м. Вижниця 

Про реорганізацію комунального закладу 

Вижницької районної ради «Берегометський  

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

шляхом перетворення в комунальне (некомерційне)  

підприємство 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 80, 81, 83, 87, 88, 90, 104-108 

Цивільного Кодексу України, статтями 56, 57, 59, 62, 63, 78 Господарського 

Кодексу України, пунктом 10.1. Статуту комунального закладу  Вижницької 

районної ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення законодавства з питань діяльності 

закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 року,  розглянувши клопотання 

Вижницької районної державної адміністрації від 22.02.2018 року №01.34-

297, комунального закладу  Вижницької районної ради «Берегометський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» від 24.01.2018 року № 42 про 

реорганізацію комунального закладу  Вижницької районної ради 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом 

перетворення в комунальне некомерційне підприємство та від 12.03.2018 

року стосовно вирішення питання функціонування окремих відокремлених 

лікувально-профілактичних підрозділів Центру, у зв’язку зі створенням 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 

допомоги» Вижницької міської ради, а також, беручи до уваги листа 

Вижницької міської ради до районної ради від 13.03.2018 року № 02-14/425 з 

цього приводу, враховуючи рішення чотирнадцятої сесії Вижницької 

районної ради VII скликання № 58-14/17 від 30.03.2017 року «Про 

безоплатну передачу майна закладів охорони здоров’я зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району у комунальну власність 

Вижницької міської об’єднаної територіальної громади», висновки постійних 

комісій районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту  та з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, районна рада  

ВИРІШИЛА:   



1. Реорганізувати комунальний заклад Вижницької районної ради 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код 

ЄДОПОУ 36753285) шляхом перетворення в комунальне (некомерційне) 

підприємство «Берегометський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Вижницької районної ради.  

2. Утворити комісію з припинення комунального закладу  Вижницької 

районної ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» в кількісному складі 5 (п’ять) чоловік та наступному 

персональному складі: 

- Козоріз Таміла Анатоліївна, головний лікар комунального закладу  

Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги»,  прож. 59233, Чернівецька обл., Вижницький р-н, 

смт.Берегомет, вул. Карбишева, 10, ід. код 2285905546 -   голова комісії; 

- Берник Любов Василівна, головний бухгалтер комунального закладу  

Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги»,  ід. код 2957407206 - член комісії; 

- Бужора Галина Петрівна – провідний економіст комунального закладу  

Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» ід. код 3217315247 - член комісії; 

- Берник Ірина Володимирівна - юрист-консультант комунального 

закладу  Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  ід. код 2834320501  - член комісії; 

- Гавалешко Галина Гаврилівна – старший інспектор з кадрів 

комунального закладу  Вижницької районної ради «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  ід. код 2401606749  - член комісії. 

3. Комісії з припинення комунального закладу  Вижницької районної 

ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги»: 

3.1. Провести процедуру  реорганізації шляхом перетворення цієї 

юридичної особи з дотриманням вимог чинного законодавства України 

(попередження працівників про зміни в організації праці, вивільнення, тощо, 

вжиття інших заходів щодо проведення процесу реорганізації). 

3.2. У триденний робочий термін з дня прийняття цього рішення 

повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію припинення юридичної 

особи, про реорганізацію комунального закладу  Вижницької районної ради 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом його 

перетворення та, в подальшому, подати в установленому законодавством 

порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру 

відповідних записів. 

 Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить 

два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

юридичної особи. 

3.3. Відобразити в балансі комунального закладу  Вижницької районної 

ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» зміни 

щодо складу рухомого та нерухомого майна, закріпленого за цією 

юридичною особою.  



3.4. Надати районній раді, для затвердження сесією, передавальний акт 

в порядку, передбаченому ч.2, 3  ст. 107 Цивільного Кодексу України. 

3.5. Після закінчення процедури реорганізації подати органу, що 

здійснює відповідну державну реєстрацію, документи, необхідні для 

проведення державної реєстрації  припинення діяльності юридичної особи – 

комунального закладу  Вижницької районної ради «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в результаті його реорганізації. 

3.6. Реорганізацію юридичної особи здійснити не пізніше чотирьох 

місяців з моменту прийняття цього рішення. 

4.Ліквідувати відокремлені лікувально-профілактичні підрозділи 

Берегометського центру первинної медико-санітарної допомоги: 

 - Вижницьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини; 

 - Фельдшерсько-акушерський  пункт с. Черешенька; 

- Фельдшерсько-акушерський  пункт с. Багна; 

- Фельдшерсько-акушерський  пункт с. Виженка; 

- Фельдшерсько-акушерський  пункт с. Чорногузи,  

у зв’язку зі створенням комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної допомоги» Вижницької міської ради, при якому будуть 

функціонувати відповідні відокремлені структурні підрозділи.  

Головному лікарю комунального закладу  Вижницької районної ради 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» (голова 

комісії з припинення юридичної особи) Козоріз Т.А. в порядку, 

встановленому чинним законодавством України, здійснити попередження 

працівників зазначених відокремлених підрозділів про наступне вивільнення 

та вжити інші заходи організаційно-кадрового характеру, пов’язані з 

вивільненням/переведенням до іншого підприємства цих працівників, а 

також припиненням діяльності відокремлених підрозділів (в т.ч. 

повідомлення відповідного державного органу про ліквідацію підрозділів, 

тощо).   

 5. Вижницькій районній державній адміністрації (Р.Сенчук): 

- у встановленому чинним законодавством України порядку 

попередити керівника комунального закладу Вижницької районної ради 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» про 

реорганізацію зазначеного закладу (зміни в організації праці, тощо), з метою 

вжиття відповідних  організаційно-кадрових заходів з цього приводу згідно 

чинного законодавства України; 

- подати на затвердження однієї із наступних сесій районної ради 

Статут новоутвореного комунального (некомерційного) підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької 

районної ради. 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань освіти,  охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

та з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 

Голова районної ради                    М. Андрюк 


