
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIІСЕСІЯ  VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 лютого 2022 року Стрий № 994

Про внесення змін до структури

Комунального некомерційного підприємства

Стрийської міської ради

«Стрийська центральна района лікарня»

 Керуючись  ст.ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання положень Бюджетного  кодексу України, ст. 109 

Цивільного Кодексу України, статтями 15, 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України №1440 від 29.12.2021 рокута розгляду листа комунального 

некомерційного підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна 

районна лікарня», зареєстрованого у виконавчому комітеті Стрийської міської 

ради від 19.01.2022 року за №126/3.12, міська рада

                               ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до структури КНП «Стрийська ЦРЛ» шляхом виділу з 

неї наступних підрозділів надання первинної медичної допомоги: Стрийська 

АЗПСМ, ФАП с. Добряни, Верчанська АЗПСМ, Дашавська АЗПСМ, 

Подорожненська АЗПСМ, Стрілківська АЗПСМ, Угерська АЗПСМ, 



Великодідушицька АЗПСМ, Нежухівська АЗПСМ, Кавська АЗПСМ, 

Лисятицька АЗПСМ, Жулинська АЗПСМ та створенням нової юридичної 

особи у формі комунального некомерційного підприємства.

2. Передати майно виділених структурних підрозділів надання 

первинної медичної допомоги: Стрийська АЗПСМ, ФАП с. Добряни, 

Верчанська АЗПСМ, Дашавська АЗПСМ, Подорожненська АЗПСМ, 

Стрілківська АЗПСМ, Угерська АЗПСМ, Великодідушицька АЗПСМ, 

Нежухівська АЗПСМ, Кавська АЗПСМ, Лисятицька АЗПСМ, Жулинська 

АЗПСМ до новоствореного комунального некомерційного підприємства. 

3. Створити комісію з передачі виділених структурних  підрозділів 

надання первинної медичної допомоги КНП «Стрийська ЦРЛ» до 

новоствореного комунального некомерційного підприємства  (далі – 

Комісія) та затвердити її склад згідно з Додатком.

4. Комісії у встановленому законом порядку забезпечити складання 

розподільчого акта (балансу), який повинен містити відомості про склад 

майна, положення про правонаступництво щодо зобов’язань в частині 

розподільчого акта (балансу) та подати його на затвердження 

Стрийськоїміської ради.

5. ДиректоруКНП «Стрийська ЦРЛ» О. Ігнатову на період 

передачіздійснювати медичну діяльність з надання первинної медичної 

допомоги згідно укладених договорів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Х. Грех та постійну депутатську комісію з охорони 

здоров’я та соціальгого захисту населення І. Салдан .

Міський голова                                                            Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 

до рішення XVIIIсесіїVIII

демократичного скликання

Стрийської міської ради

«24»лютого 2022р.№ 994

Складкомісії з реорганізації КНП «Стрийська ЦРЛ»  шляхом виділу із нього 

нової юридичної особи у формі КНП

Секретар  міської ради                                                Мар’ян БЕРНИК

Лучків Богданна Дмитрівна – голова комісії,  заступник 
директора з лікувальної роботи Комунального 
некомерційного підприємства  Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня»
 Попович Євгенія Володимирівна - секретар комісії, 
провідний юрисконсульт Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради  «Стрийська 
центральна районна лікарня»
                                      Члени комісії:

Грех Христина Ярославівна – заступник міського голови  
Стрийської міської ради

Равлінко Ігор Ярославович - начальник відділу охорони 
здоров’я Стрийської міської ради

Гетьманчик Лідія Андріївна –  начальник відділу з питань 
приватизації та управління комунальним майном 
Стрийської міської ради
Скаб’як СтепаніяМикитівна-головний бухгалтер 
Комунального некомерційного підприємства  Стрийської 
міської ради «Стрийська центральна районна лікарня»
Коваль Михайло Михайлович – інженер з охорони праці 
Комунального некомерційного підприємства Стрийської 
міської ради  «Стрийська центральна районна лікарня»


