
УКРАЇНА 

ЛУЦЬКА  РАЙОННА   РАДА  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ  

Р ІШЕ НН Я  
  

від 05.10.2018 № 30/12                                                                 

         м. Луцьк 

  

Про реорганізацію Луцької центральної 

районної лікарні шляхом перетворення 

у комунальне підприємство 
„Луцька центральна районна лікарня 

Луцької районної ради” 

  
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, частин 1, 2 статті 104, статей 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу 

України, статті 16 Закону України „Основи законодавства України про 

охорону здоров’я”, пункту 2 прикінцевих положень Закону України „Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, частин 9, 12 

статті 17 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб підприємців та громадських формувань”, з метою покращення 

рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо 

його доступності та якості, впровадження нових підходів щодо організації 

фінансового забезпечення, розглянувши клопотання Луцької центральної 

районної лікарні від 18.09.2018 № 14/88/1.3.2 – 18, районна рада 

  

ВИРІШИЛА: 
  

1. Реорганізувати Луцьку центральну районну лікарню, шляхом 

перетворення в комунальне підприємство „Луцька центральна районна 

лікарня Луцької районної ради”. 

2. Визначити, що комунальне підприємство „Луцька центральна 

районна лікарня Луцької районної ради” є правонаступником усього майна, 

всіх прав та обов’язків Луцької центральної районної лікарні. 

3. Створити та затвердити склад комісії з реорганізації шляхом 

перетворення Луцької центральної районної лікарні в комунальне 

підприємство „Луцька центральна районна лікарня Луцької районної ради”. 

4. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів до Луцької 

центральної районної лікарні – два місяці з моменту оприлюднення на 

порталі електронних сервісів у порядку визначеному Міністерством юстиції 

України рішення про припинення діяльності Луцької центральної районної 

лікарні. 

5. Голові комісії з реорганізації: 

1) у триденний термін повідомити державного реєстратора про 

прийняття рішення щодо припинення діяльності юридичної особи, подати 
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документи, необхідні для внесення відповідних записів до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

2) вжити усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів та 

боржників і письмово повідомити їх про припинення юридичної особи згідно 

чинного законодавства; 

3) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та 

задоволення чи відхилення цих вимог, розробити передавальний акт, який 

має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань 

Луцької центральної районної лікарні, який припиняється, стосовно всіх його 

кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються 

сторонами. Передавальний актподати на затвердження сесії районної ради; 

4) розробити та подати на затвердження сесії районної ради проект 

Статуту новоствореного комунального підприємства; 

5) надати передавальний акт, інші визначені чинним законодавством 

документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації 

реорганізації Луцької центральної районної лікарніта державної реєстрації 

новоствореної  юридичної особи; 

6) вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією, відповідно до 

чинного законодавства України. 

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань економіки, земельних відносин, екології та розвитку 

підприємництва. 

  

Голова ради                                                                          В.В. Приходько 

Коновал        

 


