
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 27.06.2018 № 1248                                                    31 сесія 7 скликання  
               м.Вінниця 
 

 

 

Про реорганізацію комунального закладу 

Міська лікарня «Центр матері та дитини» 

шляхом перетворення в комунальне 

некомерційне підприємство «Вінницька 

міська клінічна лікарня «Центр матері та 

дитини»           

 

 

З метою підвищення рівня медичного обслуговування, розширення 

можливостей щодо його доступності та якості, впровадження нових підходів щодо 

організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись Законом 

України від 06.04.2017р. №2002-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів 

охорони здоров’я», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. 

№1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я», відповідно до статей 59, 78 Господарського кодексу України, статей 104 

– 108 Цивільного кодексу України, статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Реорганізувати комунальний заклад Міська лікарня «Центр матері та 

дитини» шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство 

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини». 

2.  Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Вінницька 

міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» є правонаступником всіх 

прав та обов’язків комунального закладу Міська лікарня «Центр матері та 

дитини».  

3.  Утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення комунального 

закладу Міська лікарня «Центр матері та дитини» згідно з додатком до даного 

рішення. 



4. Місцем роботи комісії з реорганізації шляхом перетворення 

комунального закладу Міська лікарня «Центр матері та дитини» визначити 

приміщення за адресою: вул. Маяковського, 138, м. Вінниця, 21019. 

5. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з 

моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що здійснює державні повноваження в сфері державної 

реєстрації, повідомлення про припинення шляхом перетворення комунального 

закладу Міська лікарня «Центр матері та дитини».  

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 України. 

6.2. Повідомити в установленому чинним законодавством України 

порядку працівників Міської лікарні «Центр матері та дитини» про 

реорганізацію закладу. Забезпечити дотримання соціально-

правових гарантій працівників Міської лікарні «Центр матері та 

дитини»  у порядку та на умовах, визначених чинним 

законодавством України. 

6.3. Провести інвентаризацію майна Міської лікарні «Центр матері та 

дитини». 

6.4. Здійснити усі розрахунки за зобов’язаннями Міської лікарні 

«Центр матері та дитини». 

6.5. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження до 

Вінницької міської ради після закінчення строку пред’явлення 

вимог кредиторами до комунального закладу Міська лікарня 

«Центр матері та дитини». 

6.6. 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 Міська лікарня «Центр матері та дитини»  шляхом 

перетворення в комунальне некомерційне підприємство 

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».  

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров‘я та соціального захисту населення 

(В.Паненко). 

 

 

 

 

Міський голова                                                        С. Моргунов 

 

 

 

 

 



Додаток  

         до рішення  міської ради 

         від 27.06.2018 № 1248 

        

         

 

Склад комісії  

з реорганізації шляхом перетворення комунального закладу Міська 

лікарня «Центр матері та дитини» 

 

 

Голова комісії: 

 
Присяжнюк Володимир Петрович – головний лікар Міської лікарні «Центр 

матері та дитини» (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

2671810499) 

 

Члени комісії: 

 

Чечуга Сергій Броніславович – заступник головного лікаря з медичної частини 

Міської лікарні «Центр матері та дитини» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2708515899) 

 

Опіопченко Світлана Федорівна – заступник головного лікаря з педіатрії 

Міської лікарні «Центр матері та дитини» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2522917282) 

 

Дунаєва Ірина Дмитрівна - заступник головного лікаря з економічних питань 

Міської лікарні «Центр матері та дитини» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2772818723) 

 

Мельник Інна Петрівна - заступник головного лікаря з технічних питань 

Міської лікарні «Центр матері та дитини» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3075211426) 

 

Костюк Людмила Володимирівна – головний бухгалтер Міської лікарні 

«Центр матері та дитини» (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – 2808417425) 

Коваль Ірина Анатоліївна – головна медична сестра Міської лікарні «Центр 

матері та дитини» (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків – 2454120440). 

 

 

Міський голова                                                              С. Моргунов 

 

 



Департамент охорони здоров’я міської ради 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


