
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXIХ (позачергової) сесії міської ради VІІI скликання 

 

25 жовтня 2022 року № 1 
м. Шепетівка 

 
                                                                                                                                                                                                                                        
 

Про припинення юридичної особи – 
Комунальне некомерційне підприємство  
«Вузлова багатопрофільна лікарня  
станції Шепетівка» Шепетівської  
міської ради в результаті реорганізації,  
шляхом  приєднання до юридичної особи – 
Комунальне некомерційне підприємство  
«Шепетівська багатопрофільна лікарня»  
Шепетівської міської ради 
 
 

На виконання вимог Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги” № 2347-ІХ від 01.07.2022 
р., з метою вирішення проблеми фінансування закладів охорони здоров’я Шепетівської 
міської територіальної громади шляхом оптимізації мережі таких закладів, на підставі 
ст.ст. 104, 105, 106, 107, 317, 318, 319, 327 Цивільного кодексу України, Господарського 
кодексу України, Кодексу законів про працю України, ст.ст. 43, 46, 47, 57, 60                      
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити юридичну особу – Комунальне некомерційне підприємство «Вузлова 
багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької 
області  (код ЄДРПОУ 01110937) в результаті реорганізації, шляхом приєднання до 
юридичної особи – Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області  (код 
ЄДРПОУ 02004812). 
2. Створити комісію з реорганізації юридичної особи – Комунальне некомерційне 
підприємство «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області в результаті реорганізації, шляхом приєднання до 
Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 
Шепетівської міської ради Хмельницької області у складі згідно додатку до цього 
рішення.  
3. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що 
припиняється - Комунального некомерційного підприємства «Вузлова багатопрофільна 



лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради Хмельницької області становить 
два місяці з дня державної реєстрації про рішення щодо припинення юридичної особи - 
шляхом реорганізації (приєднання) до комунального некомерційного підприємства 
«Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області   
4. Голові комісії з реорганізації юридичної особи – Комунального некомерційного 
підприємства «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області в результаті реорганізації, шляхом приєднання до юридичної 
особи - комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна 
лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області Ратушному Руслану 
Вікторовичу вжити необхідних заходів, пов’язаних з реорганізацією Комунального 
некомерційного підприємства «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» 
Шепетівської міської ради Хмельницької області в порядку, визначеному Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», Цивільним Кодексом України, іншими актами законодавства, в 
тому числі:  
 4.1. Протягом 3 робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити 
орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняте рішення щодо реорганізації та 
подати документи, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для проведення державної 
реєстрації припинення в результаті реорганізації 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»; 
4.2. Провести інвентаризацію майна юридичної особи, що припиняється - Комунального 
некомерційного підприємства «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» 
Шепетівської міської ради Хмельницької області ;   
4.3. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників юридичної особи, 
що припиняється про припинення юридичної особи та про їх можливе вивільнення; 
4.4. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи 
відхилення цих вимог скласти передавальний акт, який має бути підписаний головою та 
членами комісії з припинення і подати його на затвердження сесією Шепетівської міської 
ради.  
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Галину БЕЗКОРОВАЙНУ та постійну комісію з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики 
та спорту (голова комісії Наталія СОБЧУК). 
 
 
Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення ХХІХ (позачергової) 
сесії міської ради  
VІІІ скликання  

   25.10.2022 № 1 
 

 
Склад 

комісії з реорганізації юридичної особи – Комунального некомерційного підприємства 
«Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка» Шепетівської міської ради 

Хмельницької області в результаті реорганізації, шляхом приєднання до юридичної особи 
- Комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

Шепетівської міської ради Хмельницької області» 
 

Голова комісії: 
 
Ратушний 
Руслан Вікторович                                    
 
 
Члени комісії: 
 
Безкоровайна  
Галина Григорівна 
 
Савчук Валентина 
Миколаївна 
 
 
 
Хрищатий  
Валерій Васильович 
 
 
 
 

 
 

Начальник відділу правового та 
кадрового забезпечення 
 
 
 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 
Директор Комунального некомерційного 
підприємства «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня» Шепетівської 
міської ради Хмельницької області» 
 
 
Директор Комунального некомерційного 
підприємства «Вузлова багатопрофільна 
лікарня станції Шепетівка» Шепетівської 
міської ради Хмельницької області» 

Кулик Лариса  
Григорівна  
 
 

Інспектор з кадрів Комунального 
некомерційного підприємства «Вузлова 
багатопрофільна лікарня 
станції Шепетівка» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області» 
 

Пересада Наталія 
Борисівна 
 
 

Головний бухгалтер Комунального 
некомерційного підприємства «Вузлова 
багатопрофільна лікарня 
станції Шепетівка» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області» 
 

Мазур Валерій 
Борисович 
 
 

Юрисконсульт Комунального 
некомерційного підприємства 
«Шепетівська багатопрофільна 
лікарня» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області 



  
  
Оксенчук 
Олена Леонідівна 
 
 
 
 
 

Головний бухгалтер Комунального 
некомерційного підприємства 
«Шепетівська багатопрофільна 
лікарня» Шепетівської міської 
ради Хмельницької області 
 
 
 

Фещина 
Лідія Анатоліївна 
 
 

заступник директора з економічних питань 
Комунального некомерційного 
підприємства «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня» Шепетівської 
міської ради Хмельницької області 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                       Роман ВОЗНЮК 


