
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Д Е С Я Т А  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 
       

№VІІІ/10/4                                                                                  31.08.2021 року  
 
 

Про реорганізацію комунального  

некомерційного підприємства  

“Максимівська лікарня” Збаразької 

міської ради та створення відділення 

стаціонарного догляду Збаразького  

районного комунального територіального  

центру соціального обслуговування 

 (надання соціальних послуг) Збаразької  

міської ради Тернопільської області  

 

 

З метою забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств 

населення, громадян похилого віку та інвалідів, підвищення ефективності 

використання матеріальних та фінансових ресурсів відповідно, до статті 60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Закону 

України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", статті 9 

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань", статей 78, 137 "Господарського 

кодексу України", статей 104, 105 "Цивільного кодексу України", міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

  
1. Реорганізувати комунальне некомерційне підприємство “Максимівська 

лікарня” Збаразької міської ради (код 34037740) шляхом приєднання до 
Збаразького районного комунального територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Збаразької міської ради 
Тернопільської області (код 21164237). 

2. Утворити комісію з реорганізації комунального некомерційного 
підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької міської ради згідно з додатком. 

3. Місцем роботи реорганізаційної комісії комунального некомерційного 
підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької міської ради визначити 



приміщення за адресою: Україна, 47372, Тернопільський район, село 
Максимівка, вулиця Шевченка, 41. 

4. Визначити, що строк пред’явлення вимог кредиторами до комунального 
некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької міської ради 2 
(два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про ліквідацію комунального 
некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької міської ради. 

5. Голові реорганізаційної комісії комунального некомерційного 

підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької міської ради у встановленому 

чинним законодавством порядку забезпечити вжиття всіх необхідних заходів, 

щодо ліквідації юридичної особи, у тому числі: 
5.1. Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про початок 

процедури реорганізації комунального некомерційного підприємства 
“Максимівська лікарня” Збаразької міської ради. 

5.2. Повідомлення в установленому чинним законодавством України 
порядку працівників комунального некомерційного підприємства “Максимівська 
лікарня” Збаразької міської ради про реорганізацію закладу.  

5.3. Проведення оцінки та інвентаризації майна комунального 
некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької міської ради. 

5.4. Проведення розрахунків з бюджетом, дебіторами та кредиторами за 

зобов’язаннями комунального некомерційного підприємства “Максимівська 

лікарня” Збаразької міської ради. 
5.5. Складання передавального акту та надання його на затвердження до 

Збаразької міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог 
кредиторами до комунального некомерційного підприємства “Максимівська 
лікарня” Збаразької міської ради. 

5.6. Надання державному реєстратору документів, передбачених Законом 
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань” для припинення юридичної особи. 

6. Створити на базі майна комунального некомерційного підприємства 
"Максимівська лікарня” Збаразької міської ради відділення стаціонарного 
догляду Збаразького районного комунального територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Збаразької міської ради 
Тернопільської області. 

 

 

 

 

 

 

Збаразький міський голова Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

№VIII/10/4 від 31.08.2021р. 

 

Склад комісії з реорганізації 

комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня”  

Збаразької міської ради 

 
  

Голова комісії 

ДУДАР  

Наталія Ярославівна 

Тимчасовий виконувач обов’язків директора  

комунального некомерційного підприємства 

“Максимівська лікарня” Збаразької міської ради, 

голова комісії, 2147917523 

Члени комісії 

БАЙДЕЦЬКА  

Любов Ярославівна 

Головний бухгалтер комунального некомерційного 

підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької 

міської ради, секретар комісії, 1872106742 

КАНАФАР  

Володимир Васильович  

Заступник директора Збаразького районного 

комунального територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Збаразької міської ради Тернопільської області, 

2778703137 

ЛЕВЧУК  

Ольга Сергіївна  

Завідувач сектору охорони здоров’я відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької 

міської ради, 2953500869 

МИХАЛЬЧУК  

Ольга Валентинівна 

Головний бухгалтер Збаразького районного 

комунального територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Збаразької міської ради Тернопільської області, 

3088121102 

ПЕТРОВСЬКА 

Любов Михайлівна 

Завідувач господарством комунального 

некомерційного підприємства “Максимівська 

лікарня” Збаразької міської ради, 2458904786 
 

 

 

 

 

Секретар ради  Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


