
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про припинення діяльності Миколаївського 
обласного дитячого туберкульозного 
санаторію «Дубки» Миколаївської обласної 
ради та Миколаївського обласного дитячого 
кардіоревматологічного санаторію 
«Південний» Миколаївської обласної ради  
в результаті реорганізації шляхом їх злиття і 
створення на їх базі комунального 
некомерційного підприємства «Обласний 
дитячий центр медичної реабілітації» 
Миколаївської обласної ради 

   Двадцять сьома  
   позачергова сесія 

                       сьомого скликання 

 
 

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, 
пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 59 Господарського кодексу України, згідно з 
частинами тринадцятою та п'ятнадцятою статті 16 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», статті 7 Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
враховуючи рішення обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про 
управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської 
області» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 
24 червня 2011 року № 11, від 26 червня 2012 року № 33), обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Припинити діяльність Миколаївського обласного дитячого 
туберкульозного санаторію «Дубки» Миколаївської обласної ради (код за 
ЄДРПОУ – 05483256) та Миколаївського обласного дитячого 
кардіоревматологічного санаторію «Південний» Миколаївської обласної ради 
(код за ЄДРПОУ – 05483247) в результаті реорганізації шляхом їх злиття та 
створення на їх базі комунального некомерційного підприємства «Обласний 
дитячий центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради.  
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2. Визнати комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий 
центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради правонаступником 
майна, прав та обов’язків Миколаївського обласного дитячого туберкульозного 
санаторію «Дубки» Миколаївської обласної ради та Миколаївського обласного 
дитячого кардіоревматологічного санаторію «Південний» Миколаївської 
обласної ради. 
 

3. Установити двомісячний строк для заявлення кредиторами своїх вимог 
до закладів охорони здоров'я Миколаївської обласної ради, діяльність яких 
припиняється на підставі цього рішення, починаючи від дня оприлюднення 
повідомлень про рішення обласної ради щодо їх припинення. 

 
4. Миколаївській обласній державній адміністрації як уповноваженому 

органу управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області згідно з чинним законодавством України 
здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо припинення діяльності 
закладів охорони здоров'я в результаті їх реорганізації шляхом перетворення у 
комунальні некомерційні підприємства, у тому числі: 

 
дотримання прав працівників закладів охорони здоров'я, що припиняються 

па підставі цього рішення, передбачених Кодексом законів про працю України 
та іншими нормативно-правовими актами; 

 
вирішення питань щодо належного оформлення трудових відносин із 

керівниками закладів охорони здоров'я, що припиняються на підставі цього 
рішення, з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень обласної ради від     
26 жовтня 2000 року № 16 (зі змінами та доповненнями) та від 21 листопада 
2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями); 

 
створення комісій з реорганізації закладів охорони здоров'я Миколаївської 

обласної ради, що припиняються на підставі цього рішення; 
 
письмове повідомлення органу, який здійснює державну реєстрацію; 
 
проведення незалежної оцінки майна закладів охорони здоров'я 

Миколаївської обласної ради, що припиняються на підставі цього рішення; 
 
затвердження передавальних актів, складених комісіями з реорганізації 

закладів охорони здоров'я Миколаївської обласної ради, що припиняються на 
підставі цього рішення; 

 
вжиття заходів щодо закріплення за комунальним некомерційним 

підприємством, яке утворюється на підставі цього рішення, майна на праві 
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оперативного управління та реєстрації такого майна в установленому чинним 
законодавством порядку. 

 
5. Миколаївській обласній державній адміністрації: 
 
5.1. Підготувати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради питання 

про: 
затвердження статуту закладу охорони здоров'я Миколаївської обласної 

ради, що утворюється на підставі цього рішення; 
 
утворення статутного капіталу закладу охорони здоров'я Миколаївської 

обласної ради, що утворюється на підставі цього рішення, з наданням переліку 
майна, яке пропонується включити до статутного капіталу, з його балансовою 
вартістю на останню звітну дату, та інших документів відповідно до чинного 
законодавства України. 

 
5.2. Подати пояснювальну записку з прогнозованим аналізом наслідків 

реорганізації обласних закладів охорони здоров'я Миколаївської області, для 
населення, обласного бюджету тощо. 

 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                  В. МОСКАЛЕНКО 
 


