
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) Об’єднане 
автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області 

шляхом перетворення в комунальне підприємство «Об’єднане автогосподарство 
закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області 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. Припинити юридичну особу комунальна організація (установа, заклад) 

Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської 
області (далі – Об’єднане автогосподарство) шляхом перетворення в комунальне 
підприємство «Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я 
Полтавської області Полтавської обласної ради» (код ЄДРПОУ 22548359, юридична 
адреса: вул. Коцюбинського, буд. 7, м. Полтава, 36039). 

 
2. Встановити, що комунальне підприємство «Об’єднане автогосподарство 

закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області Полтавської обласної 
ради» є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків реорганізованого 
шляхом перетворення Об’єднаного автогосподарства (код ЄДРПОУ 22548359). 

 
3. Призначити комісію з реорганізації Об’єднаного автогосподарства                 

(далі – Комісія з реорганізації) у складі згідно з додатком, що додається на 1 аркуші. 
 
4. Місцезнаходження Комісії з реорганізації: вул. Коцюбинського, буд. 7,                   

м. Полтава, 36039. 
 

5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Об’єднаного 
автогосподарства складає два місяці з дня офіційного оприлюднення повідомлення 
про рішення щодо припинення діяльності Об’єднаного автогосподарства шляхом 
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перетворення в комунальне підприємство «Об’єднане автогосподарство закладів та 
установ охорони здоров’я Полтавської області Полтавської обласної ради». 

 
6. Голові Комісії з реорганізації І. Луговому забезпечити вжиття усіх необхідних 

заходів щодо реорганізації та державної реєстрації припинення діяльності 
Об’єднаного автогосподарства шляхом перетворення в комунальне підприємство 
«Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської 
області Полтавської обласної ради», у тому числі: 

6.1. Надати державному реєстратору документи, передбачені Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення 
діяльності Об’єднаного автогосподарства шляхом перетворення в комунальне 
підприємство «Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я 
Полтавської області Полтавської обласної ради». 

6.2. Провести інвентаризацію майна Об’єднаного автогосподарства. 
6.3. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження голові 

Полтавської обласної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами 
до Об’єднаного автогосподарства. 

6.4. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників 
Об’єднаного автогосподарства про припинення діяльності закладу, у зв’язку з 
реорганізацією шляхом перетворення в комунальне підприємство «Об’єднане 
автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області 
Полтавської обласної ради». Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій 
працівників Об’єднаного автогосподарства у порядку та на умовах, визначених 
чинним законодавством України. 

6.5. Розробити та подати на затвердження Статут комунального підприємства 
«Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської 
області Полтавської обласної ради». 

 
7. Перевести Лугового Івана Федоровича з посади в.о. начальника 

Об’єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров’я Полтавської 
області на посаду в.о. директора комунального підприємства «Об’єднане 
автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області 
Полтавської обласної ради». 

 
8. Доручити голові Полтавської обласної ради, у разі необхідності, вносити 

зміни до складу Комісії з реорганізації своїм розпорядженням. 
 
9. Організацію виконання рішення покласти на Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної державної адміністрації та управління майном обласної ради.  
 
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної 

ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

 

  ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

29.12.2020 № 

 

СКЛАД 
комісії з реорганізації комунальної організації (установи, закладу)  

Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я 

Полтавської області 

Голова комісії: 

 

Луговий Іван Федорович 

Ідентифікаційний код 2195616734 

в.о. начальника Об’єднаного 

автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров’я Полтавської області 

 

Члени комісії: 

 

Мороховець Ігор Анатолійович 

Ідентифікаційний код 2599920117 

заступник начальника управління 

майном обласної ради 

 

Сугак Наталія Вікторівна 

Ідентифікаційний код 2825906825 

головний спеціаліст відділу 

управління персоналом та медичними 

кадрами управління лікувально-

профілактичної допомоги населенню 

та медичних кадрів Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Черевко Галина Петрівна 

Ідентифікаційний код 2341505209 

головний бухгалтер Об’єднаного 

автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров’я Полтавської області 

Кобрись Олександр Миколайович 

Ідентифікаційний код 3078521093 

начальник юридичного відділу 

Об’єднаного автогосподарства закладів 

та установ охорони здоров’я 

Полтавської області 

 

 

 

Директор Департаменту  

охорони здоров’я  

Полтавської обласної  

державної адміністрації  В. ЛИСАК 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про реорганізацію комунальної організації 

(установи, закладу) Об’єднане автогосподарство закладів та установ 

охорони здоров’я Полтавської області шляхом перетворення в 

комунальне підприємство "Об’єднане автогосподарство закладів та 

установ охорони здоров’я Полтавської області Полтавської обласної 

ради"» 
 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення 

можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання 

кадрового потенціалу, підвищення економічної ефективності використання 

активів. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення. 

 

Реорганізація Об’єднаного автогосподарства закладів та установ 

охорони здоров’я Полтавської області шляхом перетворення в комунальне 

підприємство «Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони 

здоров’я Полтавської області Полтавської обласної ради» сприятиме 

реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я 

України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України                        

від 30 листопада 2016 року № 1013 та Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Методичним 

рекомендаціям з питань перетворення закладів охорони здоров’я з 

бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства», схваленої  

робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я 

України від 14 лютого 2018 року, реалізації державної політики з розвитку 

системи громадського здоров’я Полтавської області.  

Важливою є й та обставина, що запропонована ініціатива цілком 

узгоджується з нещодавно прийнятим Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 

питань діяльності закладів охорони здоров’я». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

 

Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я 

Полтавської області (далі – Об’єднане автогосподарство) створене для 

забезпечення ефективного управління та безперебійної роботи 

автотранспорту системи екстренної медичної допомоги Полтавської області, 

своєчасного забезпечення лікарняних закладів міста Полтави та Полтавської 

області транспортними засобами, виїзду бригад фахівців обласних 

лікувально-профілактичних закладів для надання консультативної допомоги 

жителям найвіддаленіших населених пунктів області, доставки тяжкохворих 
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в науково-дослідні інститути України, надання транспортних послуг для 

медичної допомоги населенню області, тощо. 

Рішення, прийняті останнім часом на рівні держави Верховною Радою 

України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України і профільним 

міністерством докорінно змінюють пострадянську систему охорони здоров’я 

у питаннях її структурних перетворень, автономності управління й розподілу 

фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я, прозорості здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг, запровадження процедури конкурсного 

відбору осіб на посади керівників закладів, залучення недержавних 

громадських утворень до цих інститутських змін.  

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», що затверджена Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, передбачає створення 

оптимальних умов для реалізації потенціалу кожного громадянина впродовж 

всього життя та досягнення адекватних стандартів якості життя і 

благополуччя, що сприятиме збереженню здоров’я, попередженню 

захворювань та продовженню активного працездатного віку.  

3. Суть проєкту рішення. 

 

Проведення реорганізації Об’єднаного автогосподарства закладів та 

установ охорони здоров’я Полтавської області шляхом перетворення в 

комунальне підприємство «Об’єднане автогосподарство закладів та установ 

охорони здоров’я Полтавської області Полтавської обласної ради». 

 

4. Правові аспекти. 

 

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

місцеві державні адміністрації», «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності 

закладів охорони здоров’я»; Господарський кодекс України, Цивільний 

кодекс України, Кодекс законів про працю України. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Реалізація рішення не потребує додаткових фінансових вкладень.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін. 

 

Проєкт рішення не потребує письмового погодження. 

 

7. Громадське обговорення. 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 
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8. Запобігання корупції. 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних 

з корупцією.  

 

9. Прогноз результатів. 

 

Рішення спрямоване на реалізацію чинного законодавства України в 

частині розбудови системи охорони здоров’я, методичних рекомендацій з 

питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у 

комунальні підприємства, схвалених робочою групою з питань реформи 

фінансування сфери охорони здоров’я України від 14 лютого 2018 року і 

забезпечення встановлених законодавством соціальних, економічних, 

правових, конституційних гарантій щодо охорони здоров’я та попередження 

захворювань.  

Реалізація цього рішення дозволить:  

- отримання значно більшої, ніж це можливо в умовах статусу 

бюджетної установи, свободи у розпорядженні активами, фінансами та 

формуванні кадрової політики, визначенні внутрішньої організаційної 

структури; 

- самостійне встановлення будь-якої форми оплати праці працівників, 

що допускаються законодавством; 

- фінансування закладу буде здійснюється на основі власного 

фінансового плану, що дозволяє бути більш гнучким та самостійним у 

прийнятті рішень порівняно із суб’єктами, що мають статус бюджетної 

установи; 

- оптимізації використання матеріальних, людських та фінансових 

ресурсів; 

- можливість укладення цивільно-правових договорів з працівниками; 

- запровадження інтегрованого підходу до проблем забезпечення 

безперебійної роботи автотранспорту системи екстренної медичної допомоги 

Полтавської області і факторів, що його обумовлюють, з метою 

раціонального використання наявних людських та матеріальних ресурсів; 

- підвищити ефективність використання бюджетних коштів у сфері 

надання транспортних послуг для медичної допомоги населенню області та 

запровадження індекаторів їх використання. 

 

 

 

Директор Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної  

державної адміністрації  В. ЛИСАК 

 


