
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXVIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 29 вересня 2022 року        Стрий           № 1268

Про реорганізацію шляхом
приєднання Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» 
до Комунального некомерційного підприємства 
«Стрийська центральна міська лікарня» 

Керуючись ст.ст. 25, 26, 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 59, 
78 Господарського кодексу України, Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», Законами України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я» № 2002-19 від 06.04.2017, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р 
«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», 
Законом України № 2347 від 01 липня 2022 року «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги», 
з метою оптимізації мережі комунальних некомерційних підприємств в галузі 
охорони здоров’я, підвищення якості та доступності надання медичних послуг, 
забезпечення реалізації державної політики реформування сфери охорони 
здоров’я, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, розбудови спроможної мережі закладів охорони здоров’я Стрийська 
міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Почати процедуру реорганізації юридичної особи – Комунальне 
некомерційне підприємство «Стрийський пологовий будинок» (юридична 
адреса: 82400, Львівська область, Стрийський район, місто Стрий, вул. 
Шашкевича, буд. 17, код ЄДРПОУ26308630) шляхом приєднання до 
Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська 
лікарня» (юридична адреса: 82400, Львівська область, Стрийський район, місто 
Стрий,Дрогобицька, буд. 50, код ЄДРПОУ 01996958).
2. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська 



центральна міська лікарня», код ЄДРПОУ 01996958 є правонаступником усіх 
прав та обов’язків, реорганізованого шляхом приєднання – Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок», код 
ЄДРПОУ26308630 з моменту внесення реєстраційних змін органом, що 
здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення 
юридичної особи – Комунального некомерційного підприємства «Стрийський 
пологовий будинок», код ЄДРПОУ26308630.
3. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення рішення про реорганізацю юридичної особи – 
Комунального некомерційного підприємства «Стрийський пологовий 
будинок». Свої вимоги кредитори подають згідно порядку заявлення вимог 
кредиторів у відповідності до ст. 106, 107 Цивільного кодексу України за 
адресою: 82400, Львівська область, Стрийський район, місто Стрий, вул. 
Шашкевича, буд. 17.
4. Створити комісію з реорганізації юридичної особи – Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок»,код 
ЄДРПОУ26308630у складі, згідно з Додатком № 1 до цього рішення.
5. Комісії з реорганізації:
5.1. Забезпечити здійснення в установленому чинним законодавством порядку 
заходів, пов`язаних з реорганізацією Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» шляхом приєднання до 
Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська 
лікарня»;
5.2. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення, письмово 
повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення 
щодо припинення юридичної особи – Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» шляхом приєднання до 
Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська 
лікарня».
5.3. Здійснити необхідні заходи щодо попередження працівників комунального 
некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок» про 
реорганізацію підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства 
України (п. 1 ст. 40, ч.3 ст. 184 КЗпП України).
5.4. Протягом двох місяців з дня прийняття даного рішення, провести повну 
інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань комунального 
некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок» з складенням 
передавального акту.
5.5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами, подати до 
Стрийської міської ради передавальний акт на затвердження.
5.6. Забезпечити передачу до відповідної архівної установи документів, які 
підлягають довгостроковому зберіганню, в результаті чого отримати відповідну 
довідку.
5.7.Забезпечити передачу Комунальному некомерційному підприємству 
«Стрийська центральна міська лікарня» документів, пов’язаних з діяльністю 
Комунального некомерційного підприємства «Стрийський пологовий 
будинок».
6. З моменту створення комісії з реорганізації юридичної особи – Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок» до неї 
переходять повноваження щодо управління справами зазначеної юридичної 



особи. Голова комісії та її члени представляють комісію у відносинах з третіми 
особами та виступають у суді від імені юридичної особи – комунального 
некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (І.Салдан) та 
на заступницю міського голови (Х. Грех).

Міський голова                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток №1 до рішення 
Стрийської міської ради 
№1268  від 29.09.2022 року 

Склад комісії з реорганізації 
юридичної особи - Комунального некомерційного
 підприємства «Стрийський пологовий будинок»

1. Голова комісії - Цимбала Ігор Євгенович, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 1906909817, директор Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок» - голова 
комісії.

2. Член комісії – Ковальчук Олександр Сергійович, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків – 3237704092, директор КНП 
«Стрийська центральна міська лікарня».

3. Член комісії - Кость Ірина Мирославівна, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків –3060304283, медичний директор КНП 
«Стрийська центральна міська лікарня».

4. Член комісії – Рицак Юрій Володимирович, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків – 3389802757, заступник директора з 
правових питань КНП «Стрийська центральна міська лікарня».

5. Член комісії – Слободяник Зоряна Михайлівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків – 3147321462, начальниця відділу 
кадрів КНП «Стрийська центральна міська лікарня».

6. Член комісії – Шимко Леся Михайлівна, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2766812643, фінансовий директор – головний 
бухгалтер КНП «Стрийська центральна міська лікарня».

7. Член комісії – Вебер Ірина Юріївна, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – 2775707426, юрисконсульт КНП «Стрийський 
пологовий будинок»;

8. Член комісії – Гаврецька Галина Богданівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків – 2885505480, головний бухгалтер 
КНП «Стрийський пологовий будинок»;

Місцезнаходження комісії: Львівська область, Стрийський район, м. 
Стрий, вул.Шашкевича, буд. 17.

Секретар міської ради                                                Мар’ян БЕРНИК


