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СКЛАД 
комісії з реорганізації комунального підприємства «Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради» 

 

Голова комісії: 

 

Оксак Григорій Анатолійович 

Ідентифікаційний код  

Головний лікар комунального 
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Члени комісії: 

 

Мороховець Ігор Анатолійович 

Ідентифікаційний код  

Заступник начальника управління 

майном обласної ради 

 

Сугак Наталія Вікторівна 

Ідентифікаційний код  

Головний спеціаліст відділу 

управління персоналом та медичними 

кадрами управління лікувально-

профілактичної допомоги населенню 

та медичних кадрів Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Левчановська Наталія Андріївна 

Ідентифікаційний код  

Юрисконсульт комунального 

підприємства «Полтавська обласна 

клінічна лікарня ім. М.В. 

Скліфосовського Полтавської 

обласної ради» 

Волчецька Наталія Володимирівна 

Ідентифікаційний код  

Бухгалтер комунального 

підприємства «Полтавська обласна 

клінічна лікарня ім. М.В. 

Скліфосовського Полтавської 

обласної ради» 

Литвиненко Іван Іванович 

Ідентифікаційний код 

Заступник директора комунального 

підприємства «Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для ветеранів 

війни Полтавської обласної ради» 

 

Директор Департаменту  

охорони здоров’я  

Полтавської обласної  

військової адміністрації Віктор ЛИСАК 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення сесії обласної ради «Про реорганізацію 

комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний 

госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради" шляхом 

приєднання до комунального підприємства "Полтавська обласна 

клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради"» 
 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової 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. 

 

Проєкт рішення «Про реорганізацію комунального підприємства 

"Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської 

обласної ради" шляхом приєднання до комунального підприємства 

"Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської 

обласної ради"» розроблено за ініціативи Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
 

Реорганізація комунального підприємства «Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради» шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна 

лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» дасть змогу 

переорієнтувати фокус системи охорони здоров’я від політики лікування до 

політики зміцнення здоров’я і попередження захворювань, реалізації 

принципу «Врахування інтересів здоров’я в усіх сферах державної політики».  

  

3. Суть проєкту рішення. 

 

Проєктом рішення пропонується реорганізувати комунальне 

підприємство «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів 

війни Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до комунального 

підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. 

Скліфосовського Полтавської обласної ради».  

 

4. Правові аспекти. 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
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- Господарський кодекс України; 

- Цивільний кодекс України.  

5. Фінансово-економічне обґрунтування.   

 

Реалізація рішення не потребує додаткових фінансових вкладень.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін. 

 

Проєкт рішення не потребує письмового погодження заінтересованих 

осіб/органів/сторін. 

 

7. Громадське обговорення. 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

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 громадського здоров’я і забезпечення 

встановлених законодавством соціальних, економічних, правових, 

конституційних гарантій щодо охорони здоров’я та попередження 

захворювань.  

Реалізація цього рішення дозволить:  

- запровадити інтегрований підхід до проблем і факторів, що його 

обумовлюють, з метою раціонального використання наявних людських та 

матеріальних ресурсів; 

- організувати налагодження співпраці з різними державними та 

неурядовими організаціями, установами щодо взаємного обміну інформацією 

та відпрацювання алгоритмів; 

- отримати достовірну інформацію про стан здоров’я населення; 

- створити чітку та прозору систему звітності за результатами 

впровадження програм і проєктів у сфері громадського здоров’я; 

- підвищити ефективність використання бюджетних коштів у сфері 

громадського здоров’я та запровадити індекатори їх використання; 

 

Директор Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної  

військової адміністрації Віктор ЛИСАК 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про реорганізацію комунального підприємства «Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради» шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна 

лікарня ім. М.В. Скліфосовського 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 діяльності 

закладів охорони здоров’я», статтею 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 комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний 

госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради», шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. 

Скліфосовського Полтавської обласної ради» (код ЄДРПОУ – 01999106, юридична 

адреса: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, Полтавська область, 36011). 

 

2. Встановити, що комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна 

лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» є правонаступником 

усього майна, прав та обов’язків комунального підприємства «Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради» (код ЄДРПОУ – 

01999141). 

 

3. Призначити комісію з реорганізації комунального підприємства 

«Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної 

ради» (далі – Комісія з реорганізації) у складі згідно з додатком, що додається на 1 

аркуші. 

 

4. Визначити місцезнаходження Комісії з реорганізації: вул. Шевченка, 23,             

м. Полтава, Полтавська область, 36011. 
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5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального 

підприємства «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни 

Полтавської обласної ради» складає два місяці з дня офіційного оприлюднення 

повідомлення про рішення щодо його реорганізації шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. 

Скліфосовського Полтавської обласної ради». 

 

 

6. Голові Комісії з реорганізації Г. Оксаку забезпечити вжиття усіх необхідних 

заходів щодо реорганізації комунального підприємства «Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради», шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. 

М.В. Скліфосовського 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 реорганізації комунального підприємства «Полтавський обласний 

клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради», шляхом 

приєднання до комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. 

М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». 

 

6.2. Провести інвентаризацію майна комунального підприємства «Полтавський 

обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради». 

6.3. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження голові 

Полтавської обласної ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами 

до комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний госпіталь для 

ветеранів війни Полтавської обласної ради». 

 

6.4. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників 

комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний госпіталь для 

ветеранів війни Полтавської обласної ради» про припинення діяльності закладу, у 

зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної 

ради». Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку 

та на умовах, визначених чинним законодавством України. 

 

6.5. Розробити, подати на затвердження управлінню майном обласної ради нову 

редакцію Статуту комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня 

ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» та здійснити його державну 

реєстрацію. 

 

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

зміни до складу Комісії з реорганізації своїм розпорядженням. 
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8. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової (державної) адміністрації та Управління 

майном обласної ради. 

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

 
 

Голова обласної ради                                        Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 


