
  
  

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
______ сесії міської ради VIIІ скликання 

 
______________ № ____                                                                              
м. Шепетівка 
 
Про припинення Комунального 
некомерційного підприємства 
«Вузлова багатопрофільна лікарня станції 
Шепетівка» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області шляхом приєднання 
до Комунального некомерційного 
підприємства ««Шепетівська 
багатопрофільна лікарня» Шепетівської 
міської ради Хмельницької області»  
 
 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, статей 104-107 
Цивільного кодексу України, Законів України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою 
економного і раціонального використання бюджетних коштів, ефективного використання 
матеріальних ресурсів та кадрового потенціалу, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

 1. Припинити Комунальне некомерційне підприємство «Вузлова багатопрофільна 
лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької області 
(ідентифікаційний код юридичної особи 01110937, місцезнаходження юридичної особи: 
30400, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 96) шляхом 
приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна 
лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 0204812, місцезнаходження юридичної особи: 30400, Хмельницька 
область, м. Шепетівка, вул.  В. Котика,   85). 
 2. Утворити комісію з припинення Комунального некомерційного підприємства 
«Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області (Додаток 1). 
 3. Установити, що до Комісії переходять повноваження щодо здійснення керівництва і 
діяльності Комунальним некомерційним підприємством «Вузлова багатопрофільна лікарня 
станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької області на період його 
припинення шляхом приєднання. 
       4. Визначити місцезнаходження Комісії з припинення Комунального некомерційного 
підприємства «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області м. Шепетівка, вул. Островського, 4, 30400. 
  5. Комісії з припинення Комунального некомерційного підприємства «Вузлова 
багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» провести організаційно-правові заходи, 
передбачені чинним законодавством, а саме: 



1) в установленому порядку протягом трьох днів з дати прийняття рішення 
повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення про 
припинення Комунального некомерційного підприємства «Вузлова багатопрофільна лікарня 
станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької та подати необхідні документи 
державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців; 

2) встановити строк протягом 2 місяців для пред’явлення вимог кредиторами з 
моменту реєстрації рішення про припинення до Комунального некомерційного підприємства 
«Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області; 

3) провести інвентаризацію майна Комунального некомерційного підприємства 
«Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області; 

4) за результатами проведеної роботи надати Шепетівській міській раді Хмельницької 
області передавальний акт для затвердження; 

5) здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з 
припиненням юридичної особи Комунального некомерційного підприємства «Вузлова 
багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької 
області. 

6. Визнати, що Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області» є 
правонаступником майна, прав та обов’язків Комунального некомерційного підприємства 
«Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області. 

7. Уповноважити керівника Комунального некомерційного підприємства 
«Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області 
здійснити заходи, передбачені чинним законодавством у відповідних державних органах в 
зв’язку з проведеними змінами. 

8. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.                                                                                                                             
 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г. та постійні комісії з питань 
розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв М.В.), соціально-економічного 
розвитку громади, бюджету, фінансів (голова комісії Олійник Г.В.), охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, культури,  молодіжної політики та спорту (голова 
комісії Собчук Н.М.) 

 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
Затверджено рішенням ______сесії 

                                                                                   VIII скликання №__ від                    
_________________ 

Шепетівської міської ради VIII скликання 
 
 Безкоровайна Галина Григорівна -  заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, ІПН ______________, паспортні дані ______________, адреса місця 
реєстрації________________, голова комісії; 
 Рибачук Галина Петрівна – головний бухгалтер відділу бухгалтерського апарату 
Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, ІПН ____________________член 
комісії; 
 Хрищатий Валерій Васильович - головний лікар  Комунального некомерційного 
підприємства «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області, член комісії ІПН 
______________________________________________, а за відсутності, особа, на яку 
покладено обов’язки головного лікаря; 
 Савчук Валентина Миколаївна - головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області» ІПН ____________________________________________, член комісії; 
         ______________________________________________ головний бухгалтер 
Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 
Шепетівської міської ради Хмельницької області», ІПН _______________________________; 
         _______________________________________________ головний бухгалтер 
Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 
Шепетівської міської ради Хмельницької області», ІПН________________________________; 
         Григорчук Ганна Павлівна - головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради, ІПН ____________________________________________; 
          Дрищ Василь Олексійович – начальник фінансового управління Шепетівської міської 
ради, ІПН ______________________________________________________________________; 
  _________________________________________________ юрист Комунального 
некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області», ІПН _______________________________________, член комісії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Готував: 
 
 
Головний спеціаліст 
юридичного відділу                                                                       Ганна ГРИГОРЧУК 
 
 
 
 
Заступник міського голови                Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 
Заступник міського голови                                                           Ігор ЯЛОХА 
 
 
Начальник управління житлово-комунального 
господарства                                                                                    Юрій ГУДЗИК 
 
 
 
Голова комісії з питань розвитку промисловості,  
житлово-комунального господарства, 
підприємницької діяльності,  
транспорту, енергетики та зв’язку                                                  Максим БОНДАРЄВ 
 
 
 
Голова комісії з питань  
соціально-економічного розвитку громади, 
бюджету, фінансів                                                                              Григорій ОЛІЙНИК 
 
 
 
Голова комісії з питань  
охорони здоров’я, соціального захисту населення,  
освіти, культури,  молодіжної політики та спорту                         Наталія СОБЧУК 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                        Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 


