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Про реорганізацію комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру, комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради», комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради»

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я», статтями 52 – 54, 78 Господарського кодексу України, статтями 104 – 108 Цивільного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 
№ 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення економічної ефективності використання активів,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати юридичні особи: комунальне підприємство «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенський обласний протитуберкульозний диспансер, комунальне підприємство «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради»,                            комунальне підприємство «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунальне підприємство «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до                 комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради» (код ЄДРПОУ – 01999709, юридична адреса: вул. Київське Шосе, 1-в, село Супрунівка, Полтавський район, Полтавська область, 36040).

2. Встановити, що комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради» є правонаступником усього майна, прав та обов’язків комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради»                          (код ЄДРПОУ – 01999603), Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру (код ЄДРПОУ – 26436278), комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» (код ЄДРПОУ – 25913368), комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ – 42731725), комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради»                   (код ЄДРПОУ – 01999098).

3. Призначити комісію з реорганізації комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру,                 комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради», комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради»                                     (далі – Комісія з реорганізації) у складі згідно з додатком (додається на 2 аркушах).

4. Визначити місцезнаходження Комісії з реорганізації: вул. Київське Шосе, 1-в, село Супрунівка, Полтавський район, Полтавська область, 36040.

5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до            комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру, комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради»,                        комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» складає два місяці з дня офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо їх реорганізації шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради».

6. Попередити Сущенко Юлію Юріївну, головного лікаря                      комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Гребенюк Марину Павлівну, головного лікаря Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру, Узнадзева Володимира Олександровича, головного лікаря комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради», Уграновську Ларису Антонівну, головного лікаря комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» про розірвання контракту до закінчення терміну його дії на підставі п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, у зв’язку із реорганізацією цих закладів охорони здоров’я та скороченням посад головних лікарів.

7. Попередити Сколоту Віктора Миколайовича, виконувача обов’язки головного лікаря комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради про звільнення, у зв’язку із скороченням посади головного лікаря та реорганізацією цього закладу.

8. Голові Комісії з реорганізації Печериці Володимиру Георгійовичу забезпечити вжиття усіх необхідних заходів щодо реорганізації                      комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру, комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради»,                        комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до              комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», у тому числі: 
8.1. Ознайомити Сущенко Ю.Ю., Гребенюк М.П., Узнадзева В.О., Сколоту В.М., Уграновську Л. А. з цим рішенням сесії під особистий підпис.
8.2. Запропонувати Сущенко Ю.Ю., Гребенюк М.П., Узнадзеву В.О.,               Сколоті В.М. та Уграновській Л.А., у разі наявності, іншу роботу (посаду) в комунальному підприємстві «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради».
8.3. Надати державному реєстратору документи, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для проведення державної реєстрації припинення діяльності комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру, комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради»,                        комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до              комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради».
8.4. Провести інвентаризацію майна комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру,                 комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради», комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради».
8.5. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження голові Полтавської обласної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру, комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради»,                        комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради».
8.6. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників комунального підприємства «Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», Лубенського обласного протитуберкульозного диспансеру, комунального підприємства «Веприцька туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради»,                        комунального підприємства «Гадяцький обласний туберкульозний санаторій» Полтавської обласної ради, комунального підприємства «Опішнянська туберкульозна обласна лікарня Полтавської обласної ради» про припинення діяльності закладів, у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради». Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.
8.7. Розробити та подати на затвердження управлінню майном обласної ради нову редакцію Статуту комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради» та здійснити його державну реєстрацію.

9. У разі зміни назви посади, після завершення процесу реорганізації комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», перевести Печерицю Володимира Георгійовича з посади директора комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради» на посаду головного лікаря комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради» та внести відповідні зміни до контракту.

10. Надати голові обласної ради повноваження вносити, у разі необхідності, зміни до складу Комісії з реорганізації.

11. Організацію виконання рішення покласти на Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації та управління майном обласної ради.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.



  ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ	О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

