
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення обласної ради 

«Про припинення діяльності Миколаївської обласної бази спеціального 
медичного постачання Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська 
обласна база спеціального медичного постачання» Миколаївської обласної 

ради» 
 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
Проект рішення розроблений на виконання доручення першого заступника 

голови облдержадміністрації від _____________ № __________________. 
 

2. Мета і завдання прийняття рішення 
Метою розроблення проекту рішення щодо реорганізації закладу є 

забезпечення вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», яким передбачено, що з 01 січня 2020 
року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної допомоги 
через уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного 
обслуговування населення – Національну Службу Здоров’я України (далі – 
НСЗУ). Підписати договір з НСЗУ та приєднатися до програми медичних 
гарантій можуть заклади, що діють у формі комунального некомерційного 
підприємства. 

 
3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення 
Проект рішення передбачає проведення реорганізації Миколаївської 

обласної бази спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська 
обласна база спеціального медичного постачання» Миколаївської обласної 
ради, визначення правонаступника майна, прав та обов’язків закладу, що 
реорганізується, забезпечення проведення відповідних організаційно-правових 
заходів щодо реорганізації закладу. 

  
4. Правові аспекти  

 Відносини у даній сфері регулюються статями 104, 105, 106, 107, 108 
Цивільного кодексу України,  пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59 
Господарського кодексу України, частинами тринадцятою, чотирнадцятою, 
п’ятнадцятою статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, 
рішенням обласної ради від 26 жовтня 2000 року  № 16 «Про управління 
майном спільної власності територіальних громад Миколаївської області». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 Реалізація такого рішення не потребує додаткових матеріальних та інших 
витрат. 
 
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Прийняття рішення сприятиме наданню комунальному закладу 
управлінської та фінансової автономії.  

Реорганізація закладу значно зменшить витрати на його утримання.  
 

7. Громадське обговорення 
Проект рішення оприлюднено відповідно до Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» на сайті http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/publichna-
informaciya/proekti-rishen  06.06.2019. 

                        
 

Начальник управління охорони  
здоров’я облдержадміністрації                            П. ГЕОРГІЄВ 
 
Алєксєєв 43 11 71 


