
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               XXХІ сесія    VII   скликання 

(позачергова) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  20 грудня 2018 року                       м. Ужгород                            №  1375        
                                                              

Про реорганізацію комунального закладу 

“Ужгородська міська поліклініка” 

шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство “Ужгородська міська 

поліклініка Ужгородської міської ради” 

 

Відповідно до статтей 52-54 Господарського кодексу України, статтей 104-

108 Цивільного кодексу України,  Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 

питань діяльності закладів охорони здоров’я”, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.02.2010 року №208 «Деякі питання удосконалення системи 

охорони здоров’я», пункту 30 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою поліпшення якості медичного 

обслуговування населення, підвищення економічної ефективності 

використання активів, збільшенню господарської та фінансової автономії,  

 міська рада ВИРІШИЛА: 

     1. Реорганізувати комунальний заклад «Ужгородська міська поліклініка» 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Ужгородська 

міська поліклініка Ужгородської міської ради» (юридична адреса: 88000, 

Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 В, код ЄДРПОУ: 

34835224). 

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство 

«Ужгородська міська поліклініка Ужгородської міської ради» є 

правонаступником всіх майнових прав та обов’язків реорганізованого шляхом 

перетворення комунального закладу «Ужгородська міська поліклініка» (код 

ЄДРПОУ: 34835224). 

3. Утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення комунального 

закладу «Ужгородська міська поліклініка» у складі згідно з додатком. 

4. Місцезнаходження Комісії з реорганізації шляхом перетворення 

комунального закладу «Ужгородська міська поліклініка» визначити 



приміщення за адресою: 88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. 

Грибоєдова, 20 В. 

5. Встановити, що строк заявлення вимог кредиторами до комунального 

закладу «Ужгородська міська поліклініка» складає два місяці з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації комунального 

закладу «Ужгородська міська поліклініка» шляхом перетворення в комунальне 

некомерційне підприємство «Ужгородська міська поліклініка Ужгородської 

міської ради». 

  6. Комісії з реорганізації шляхом перетворення: 

 6.1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов'язаних з реорганізацією юридичної особи шляхом перетворення відповідно 

до вимог чинного законодавства.  

     6.2. Повідомити у встановленому законодавством України порядку 

працівників комунального закладу «Ужгородська міська поліклініка» про 

реорганізацію закладу шляхом перетворення. Забезпечити дотримання 

соціально-правових гарантій працівників комунального закладу «Ужгородська 

міська поліклініка» у порядку та на умовах, визначених чинним 

законодавством України. 

 6.3. Провести інвентаризацію майна комунального закладу «Ужгородська 

міська поліклініка». 

        6.4. Здійснити усі розрахунки за зобов'язаннями комунального закладу 

«Ужгородська міська поліклініка». 

    6.5. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження до  

Ужгородської міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог 

кредиторами до комунального закладу «Ужгородська міська поліклініка». 

Уповноважити начальника відділу охорони здоров'я на затвердження 

передавальних актів. 

         7. Голові комісії з реорганізації шляхом перетворення: 

    7.1. Розробити проект статуту  комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська поліклініка Ужгородської міської ради». 

7.2. Надати державному реєстратору усі документи, передбачені Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації 

реорганізації комунального закладу «Ужгородська міська поліклініка», шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Ужгородська міська 

поліклініка Ужгородської міської ради». 

 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

Міський голова                                                                            Б. АНДРІЇВ 

 

 



 

 

 

 

Додаток  

      до рішення ХХХІ сесії  

VII скликання 

Ужгородської міської ради 

                                                          20.12.2018 р. № 1375 

 

Склад комісії з реорганізації 

 

Качанова Віра Василівна                - головний лікар Ужгородської міської                           

      поліклініка, голова комісії 

      (ІПН: 2107416882) 

Самойленко Світлана Михайлівна - заступник головного лікаря    

      Ужгородської міської     

      поліклініки, заступник голови комісії 

      (ІПН: 2439615282) 

Дьоміна Інна Юріївна                       - старший інспектор з кадрів      

      Ужгородської міської поліклініки, секретар 

      комісії (ІПН: 2431804326) 

 

 

Члени комісії з реорганізації: 

 

Решетар Василь Васильович         - начальник відділу охорони здоров'я,     

            заступник голови комісії                                    

  (ІПН: 2123903510) 

  Кирлик Іванна Карлівна                  - головний спеціаліст відділу охорони  

       здоров'я (ІПН: 3076812425) 

  Шталовські Емілія Карлівна       - головний бухгалтер Ужгородської  

        міської поліклініки 

        (ІПН: 2134208707) 

   Ількович Катерина Іванівна  - головна сестра медична Ужгородської  

        міської поліклініки 

        (ІПН: 1645602225) 

 

       

        

   

 

 

Секретар ради                                           А. ГАБОР 

              


