
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення обласної ради 
«Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг» 
Миколаївської обласної ради та затвердження його Статуту» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Проект рішення розроблений на виконання доручення голови 
облдержадміністрації від 29.05.2019 № 2712/0/05-53/3-19. 

2. Мета і завдання прийняття рішення 

Метою розроблення проекту є забезпечення виконання рішення обласної 
ради від 16.05.2019 № 25 «Про припинення діяльності закладів охорони 
здоров’я Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації шляхом 
перетворення у комунальні некомерційні підприємства».  

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення 

Проект рішення передбачає створення комунального некомерційного 
підприємства «Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» Миколаївської обласної ради в результаті реорганізації 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг 
Миколаївської обласної ради згідно з рішенням обласної ради від 16.05.2019 № 
25 «Про припинення діяльності закладів охорони здоров’я Миколаївської 
обласної ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у комунальні 
некомерційні підприємства», затвердження його Статуту, забезпечення його 
державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку та 
продовження трудових відносин з керівником закладу. 

4. Правові аспекти 
Відносини у даній сфері регулюються частиною шостою статті 16 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я», статтею 56, частиною третьою 
статті 62 Господарського кодексу України, частиною третьою статті 36 Кодексу 
законів про працю України, наказу МОЗ України від 31.10.2018 № 1977 «Про 
внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників. Випуск 78. «Охорона здоров’я», підпунктом 14.1 пункту 14 
рішення обласної ради від 16.05.2019 № 25 «Про припинення діяльності 
закладів охорони здоров’я Миколаївської обласної ради в результаті 
реорганізації шляхом перетворення у комунальні некомерційні підприємства». 

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 ефективному регулюванню діяльності 
комунального некомерційного підприємства Миколаївської обласної ради. 

7. Громадське обговорення 

Проект рішення оприлюднене відповідно до Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» на сайті http ://oblzdrav .mk. gov .ua/index.php/publichna-
informaciya/proekti-rishen  30.05.2019. 
 
 
Виконувач обов’язків начальника управління  
охорони здоров'я облдержадміністрації О.ЧЕРНЕНКО 
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