
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №53-23/18 

 
20 червня 2018 року м. Вижниця 

 

Про вирішення окремих питань, пов’язаних  

з реорганізацією 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», частиною 3 статті 107 Цивільного 

Кодексу України, статтями  57, 64, 65, 78 Господарського Кодексу України, 

пунктом, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», 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 

комунального закладу  Вижницької районної ради «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» від 18.05.2018 року № 360 та 

Вижницької районної державної адміністрації від 31.05.2018 року №01.34-

710 про затвердження передавального акту комунального закладу  

Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги», що реорганізовується шляхом перетворення в 

комунальне (некомерційне) підприємство «Берегометський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради та про 

затвердження Статуту і штатного розпису комунального (некомерційного) 

підприємства Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги», 

а також вирішення інших питань з цього приводу, відповідно до рішення 

позачергової двадцять першої  сесії Вижницької районної ради VII скликання 

№ 28-21/18 від 29.03.2018 року «Про реорганізацію комунального закладу 

Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» шляхом перетворення в комунальне некомерційне 

підприємство», враховуючи 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. Затвердити передавальний акт комунального закладу Вижницької 

районної ради «Берегометський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», що реорганізується шляхом перетворення в комунальне 

(некомерційне) підприємство «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Вижницької районної ради (додається).  

2.Утворити та визначити розмір статутного капіталу комунального 

(некомерційного) підприємства «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Вижницької районної ради» в сумі 2030444 грн. 

3.Затвердити Статут комунального (некомерційного) підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької 

районної ради (додається). 

4.Затвердити структуру та штатну чисельність (штатний розпис) 

комунального (некомерційного) підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради 

(додається). 

5.Погодити відокремлені структурні підрозділи комунального 

(некомерційного) підприємства «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Вижницької районної ради:  

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини : 

- Лукавецька АЗПСМ. 

- Мигівська АЗПСМ. 

- Долішньо- Шепітська АЗПСМ. 

- Берегометська АЗПСМ. 

Фельдшерсько-акушерські пункти (ФАПи): 

- с. Стебник (Берегометської АЗПСМ); 

- с. Лопушна (Д. Шепітської АЗПСМ); 

- с. Фальків (Д. Шепітської АЗПСМ); 

- с. Лукавці - Майдан (Лукавецької АЗПСМ); 

- с. Вахнівці (Лукавецької АЗПСМ); 

- с. Нижні Лукавці (Лукавецької АЗПСМ); 

- с. Вовчинець (Лукавецької АЗПСМ); 

- с. Велике (Мигівської АЗПСМ); 

- с. Мигово-Горкут (Мигівської АЗПСМ).  

 

Керівнику комунального (некомерційного) підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької 

районної ради затвердити Положення про зазначені підрозділи. 

6.  Встановити, що у відповідності із частиною 3 статті 36 КЗпП 

України  реорганізація комунального закладу Вижницької районної ради 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» в 



комунальне (некомерційне) підприємство не припиняє трудових відносин з 

керівником (головним лікарем) відповідної юридичної особи (Козоріз Т.А.). 

 Відповідно до зазначеного, головний лікар комунального закладу 

Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Козоріз Таміла Анатоліївна, з моменту державної 

реєстрації новоствореної внаслідок реорганізації юридичної особи - 

комунального (некомерційного) підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради, 

продовжує трудові відносини з Вижницькою районною радою на посаді 

головного лікаря  комунального (некомерційного) підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької 

районної ради. 

 Доручити голові районної ради Андрюку М.І. укласти додаткову угоду 

із Козоріз Т.А. про внесення відповідних змін (зміна назви юридичної особи, 

тощо) до існуючого контракту (укладений між районною  радою в особі 

голови районної ради Андрюка М.І. та Козоріз Т.А. 25.02.2016 р.). 

7. Головному лікарю (голові комісії з припинення) комунального 

закладу Вижницької районної ради «Берегометський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» в порядку, встановленому чинним 

законодавством України вжити заходів щодо: 

  - проведення державної реєстрації новоствореної внаслідок 

реорганізації юридичної особи - комунального (некомерційного) 

підприємства «Берегометський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Вижницької районної ради; 

 - проведення державної реєстрації Статуту комунального 

(некомерційного) підприємства «Берегометський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Вижницької районної ради; 

 - вчинення інших дій, пов’язаних з діяльністю  новоствореної 

юридичної особи - комунального (некомерційного) підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької 

районної ради. 

8.  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 
 


