
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №849

26 вересня--------2019 Р- 3 9  сесія 7 скликання

Про питання діяльності закладів охорони здоров’я -  об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 104-108 Цивільного 
кодексу України, статей 59, 62, 78, 137 Господарського кодексу України, 
абзацу 13 статті 16 Закону України „Основи законодавства України про 
охорону здоров'я”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 
листопада 2016 року № 1013-Р „Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров'я”, рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об’єкти комунальної 
власності”, рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року 
№ 708 „Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я”, з метою 
підвищення рівня медичного обслуговування, впровадження нових підходів 
щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового 
забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 
враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної 
державної адміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальні акти на передачу майна та інших зобов’язань, 
відповідно до додатків 1-32:

1.1 Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова (Додаток 1);
1.2 Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2 (Додаток 2 );
1.3 Комунального закладу “Вінницька обласна психоневрологічна лікарня 

ім. акад. О.І. Ю щенка” (Додаток 3 ) ;
1.4 Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру 

радіаційного захисту населення (Додаток 4 );
1.5 Подільського регіонального центру онкології (Додаток 5 );
1.6 Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого 

ендокринологічного центру (Додаток 6 );
1.7 Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру 

(Додаток 7);
1.8 Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни 

(Додаток 8);



1.9 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (Додаток 9 );
1.10 Вінницького обласного патологоанатомічного бюро (Додаток 10 );
1.11 Печерської обласної лікарні відновного лікування (Додаток 11);
1.12 Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з 

органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і 
опорно-рухового апарату (Додаток 12);

1.13 Маньковецького обласного дитячого туберкульозного санаторію 
„Зелений гай” (Додаток 13);

1.14 Комунального закладу “Заболотненський дитячий 
психоневрологічний санаторій ім.ак. Д.К.Заболотного” (Додаток 14 ) ;

1.15 Тульчинського дитячого ортопедичного санаторію (Додаток 15);
1.16 Северинівської лікарні відновного лікування (Додаток 16 );
1.17 Комунальної установи “Авторемонтна база закладів охорони 

здоров'я” (Додаток 17 );
1.18 Обласної комунальної установи „Вінницька обласна станція 

переливання крові” (Додаток 18);
1.19 Тульчинського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей 

з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки 
(Додаток 19);

1.20 Комунального закладу „Вінницький обласний центр післядипломної 
освіти медичних працівників” (Додаток 20);

1.21 Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні (Додаток 21);
1.22 Могилів-Подільського дитячого легеневого тубсанаторію 

(Додаток 22);
1.23 Комунального закладу „Кашперівський дитячий туберкульозний 

санаторій „Лісова пісня” (Додаток 23);
1.24 Обласного комунального закладу „Вінницький обласний дитячий 

кардіоревматологічний санаторій” (Додаток 24);
1.25 Обласного комунального закладу “Вінницький спеціалізований 

будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням 
психіки“ (Додаток 25);

1.26 Комунального закладу „Козятинська обласна туберкульозна лікарня” 
(Додаток 26);

1.27 Комунального закладу “Вінницький обласний клінічний Центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом” (Додаток 27 );

1.28 Комунального закладу “Могилів-Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих” (Додаток 28);

1.29 Комунального закладу „Вінницька обласна клінічна дитяча 
інфекційна лікарня” (Додаток 29);

1.30 Комунальної установи “Територіальне медичне об’єднання 
“Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф” (Додаток 30);

1.31 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного 
об'єднання “Фтизіатрія” (Додаток 31);

1.32 Комунальної установи “Жмеринська лікарня відновного лікування” 
(Додаток 32).
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2. Внести зміни до додатка 32 „Склад комісії з реорганізації юридичної 
особи -  комунального закладу “Могилів -  Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих” рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 4 грудня 2018 року № 708 „Про реорганізацію комунальних 
закладів охорони здоров'я’', а саме:

- виключити зі складу комісії Цендру Анатолія Станіславовича -  
головного лікаря комунального закладу „Могилів -  Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих”, ідентифікаційний номер 
1804926059;

- включити до складу комісії Кушніра Олександра Віталійовича -  в.о. 
головного лікаря комунального закладу „Могилів -  Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих”, ідентифікаційний номер 
2342909834.

2.1 Комісіям з реорганізації шляхом перетворення закладів охорони 
здоров’я, зазначених у пунктах 1.1-1.32, забезпечити подання необхідних 
документів, передбачених законодавством для державної реєстрації 
припинення вищезазначених юридичних осіб.

3. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницька обласна 
клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

3.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

3.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної 
Ради” (Додаток 33).

3.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельні ділянки Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова переходять до правонаступника - 
комунального некомерційного підприємства „Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні 
ділянки передати в постійне користування.

3.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Жупанову О.Б. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницька 
обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради” у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

3.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Жупановим О.Б. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.



3.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Жупанову О.Б. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницька обласна клінічна лікарня 
ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради” в установленому чинним 
законодавством порядку, про що повідомити управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з 
наданням копії Статуту).

4. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницька обласна 
психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення з 
Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2.

4.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

4.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 34).

4.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка Вінницької обласної 
психіатричної лікарні № 2 переходять до правонаступника - комунального 
некомерційного підприємства „Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 
Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельну ділянку передати 
в постійне користування.

4.4 Керівнику закладу охорони здоров'я Царенко О.М. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницька обласна 
психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

4.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Царенко О.М. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

4.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Царенко О.М. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

5. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 0.1. Ющенка Вінницької обласної 
Ради” шляхом перетворення з комунального закладу “Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ю щенка”.
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5.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 
О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 
00 коп.

5.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка 
Вінницької обласної Ради” (Додаток 35).

5.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельні ділянки комунального закладу 
„Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка” 
переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства 
„Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 0.1. Ющенка 
Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради” на праві оперативного 
управління, а земельні ділянки передати в постійне користування.

5.4 Керівнику закладу охорони здоров'я Кучерук С.О. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної 
Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

5.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров'я Кучерук С.О. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством

5.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Кучерук С.О. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницька обласна клінічна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради” в установленому 
чинним законодавством порядку, про що повідомити управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копії Статуту).

6. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення 
Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення з Вінницького обласного 
спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення.

6.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер 
радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 
(одна тисяча) гривень 00 коп.

6.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного 
захисту населення Вінницької обласної Ради” (Додаток 36).



6.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка Вінницького обласного 
спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення 
переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного 
захисту населення Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер 
радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради” на праві 
оперативного управління, а земельну ділянку передати в постійне 
користування.

6.4 Керівнику закладу охорони здоров'я Даценку В.Г. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний 
спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення 
Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

6.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Даценком В.Г. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

6.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Даценку В.Г. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „ Вінницький обласний спеціалізований 
клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної 
Ради” в установленому чинним законодавством порядку, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

7. Створити комунальне некомерційне підприємство „Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення 
з Подільського регіонального центру онкології.

7.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

7.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради" 
(Додаток 37).

7.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельні ділянки Подільського 
регіонального центру онкології переходять до правонаступника 
комунального некомерційного підприємства „Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Подільський регіональний центр онкології Вінницької
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обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні ділянки передати 
в постійне користування.

7.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Шамраю В.А. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

7.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Шамраєм В.А. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

7.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Шамраю В.А. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Подільський регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

8. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр 
Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення з Вінницького обласного 
клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру.

8.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна 
тисяча) гривень 00 коп.

8.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради” (Додаток 38).

8.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельна ділянка Вінницького обласного 
клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру переходять до 
правонаступника - комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр 
Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради” на праві оперативного 
управління, а земельну ділянку передати в постійне користування.

8.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Прудиусу П.Г. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний 
клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької 
обласної Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

8.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Прудиусом П.Г.
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згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

8.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Прудиусу П.Г. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради” в 
установленому чинним законодавством порядку, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

9. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради” 
шляхом перетворення з Вінницького обласного клінічного шкірно- 
венерологічного диспансеру.

9.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр 
Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

9.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької 
обласної Ради” (Додаток 39).

9.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельні ділянки Вінницького обласного 
клінічного шкірно-венерологічного диспансеру переходять до 
правонаступника - комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр 
Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні 
ділянки передати в постійне користування.

9.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Трет’якову М.С. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради” у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

9.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Трет’яковим М.С. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

9.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Трет’якову М.С. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний шкірно- 
венерологічний центр Вінницької обласної Ради” в установленому чинним 
законодавством порядку, про що повідомити управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з 
наданням копії Статуту).



10. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради’' 
шляхом перетворення з Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів 
війни.

10.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

10.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради” (Додаток 40).

10.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельні ділянки Вінницького обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни переходять до правонаступника - 
комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні 
ділянки передати в постійне користування.

10.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Бабійчуку В.В. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради” у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

10.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Бабійчуком В.В. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

10.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Бабійчуку В.В. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни Вінницької обласної Ради” в установленому чинним 
законодавством порядку, про що повідомити управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з 
наданням копії Статуту).

11. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницька обласна 
дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення з 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

11.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної 
Ради" в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

11.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 41).
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11.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельні ділянки Вінницької обласної 
дитячої клінічної лікарні переходять до правонаступника - комунального 
некомерційного підприємства „Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні ділянки передати 
в постійне користування.

11.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Паненку В.В. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницька обласна 
дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

11.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Паненком В.В. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

11.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Паненку В.В. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

12. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницьке обласне 
патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради" шляхом перетворення з 
Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.

12.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

12.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 42).

12.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельні ділянки Вінницького обласного 
патологоанатомічного бюро переходять до правонаступника - комунального 
некомерційного підприємства „Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро 
Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької 
обласної Ради" на праві оперативного управління, а земельні ділянки передати 
в постійне користування.

12.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Холод Л.П. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницьке обласне
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патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

12.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Холод Л.П. згідно з 
вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 
2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

12.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Холод Л.П. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

13. Створити комунальне некомерційне підприємство „Печерська обласна 
лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з Печерської обласної лікарні відновного лікування.

13.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

13.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 43).

13.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка Печерської обласної 
лікарні відновного лікування переходять до правонаступника - комунального 
некомерційного підприємства „Печерська обласна лікарня відновного 
лікування Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельну ділянку передати 
в постійне користування.

13.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Кравчуку В.В. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Печерська 
обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

13.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Кравчуком В.В. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

13.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Кравчуку В.В. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Печерська обласна лікарня відновного 
лікування Вінницької обласної Ради” в установленому чинним 
законодавством порядку, про що повідомити управління спільної комунальної
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власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з 
наданням копії Статуту).

14. Створити комунальне некомерційне підприємство „Липовецька 
обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату 
Вінницької обласної Ради" шляхом перетворення з Липовецької обласної 
лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної 
нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату.

14.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з 
органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і 
опорно-рухового апарату Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна 
тисяча) гривень 00 коп.

14.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним 
ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно- 
рухового апарату Вінницької обласної Ради” (Додаток 44).

14.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельна ділянка Липовецької обласної 
лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної 
нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату переходять 
до правонаступника - комунального некомерційного підприємства 
„Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним 
ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно- 
рухового апарату Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з 
органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і 
опорно-рухового апарату Вінницької обласної Ради” на праві оперативного 
управління, а земельну ділянку передати в постійне користування.

14.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Стецюк Л.М. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Липовецька обласна 
лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної 
нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької 
обласної Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

14.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Стецюк Л.М. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

14.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Стецюк Л.М. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Липовецька обласна лікарня відновного 
лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, 
порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької обласної Ради” в
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установленому чинним законодавством порядку, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

15. Створити комунальне некомерційне підприємство „Маньковецький 
обласний дитячий туберкульозний санаторій „Зелений гай” Вінницької 
обласної Ради” шляхом перетворення з Маньковецького обласного дитячого 
туберкульозного санаторію „Зелений гай”.

15.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій 
„Зелений гай” Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 
00 коп.

15.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій „Зелений гай” 
Вінницької обласної Ради” (Додаток 45).

15.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка Маньковецького 
обласного дитячого туберкульозного санаторію „Зелений гай” переходять до 
правонаступника - комунального некомерційного підприємства 
„Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій „Зелений гай” 
Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій 
„Зелений гай” Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а 
земельну ділянку передати в постійне користування.

15.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Миколюку П.К. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Маньковецький 
обласний дитячий туберкульозний санаторій „Зелений гай” Вінницької 
обласної Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

15.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Миколюком П.К. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

15.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Миколюку П.К. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Маньковецький обласний дитячий 
туберкульозний санаторій „Зелений гай” Вінницької обласної Ради” в 
установленому чинним законодавством порядку, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

16. Створити комунальне некомерційне підприємство „Заболотненський 
дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К.Заболотного Вінницької 
обласної Ради” шляхом перетворення з комунального закладу
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“Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій
ім.ак. Д.К.Заболотного”.

16.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. 
Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) 
гривень 00 коп.

16.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. 
Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради” (Додаток 46).

16.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка комунального закладу 
"Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім.ак. 
Д.К.Заболотного” переходять до правонаступника - комунального 
некомерційного підприємства „Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім. ак. Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. 
ак. Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради” на праві оперативного 
управління, а земельну ділянку передати в постійне користування.

16.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Потурею В.Д. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства 
„Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. 
Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог чинного 
законодавства.

16.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Потуреєм В.Д. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

16.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Потурею В.Д. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім. ак. Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради” в установленому 
чинним законодавством порядку, про що повідомити управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копії Статуту).

17. Створити комунальне некомерційне підприємство „Тульчинський 
дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з Тульчинського дитячого ортопедичного санаторію.

17.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

17.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 47).
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17.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка Тульчинського 
дитячого ортопедичного санаторію переходять до правонаступника - 
комунального некомерційного підприємства „Тульчинський дитячий 
ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельну ділянку передати 
в постійне користування.

17.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Козинському М.О. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Тульчинський 
дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради” у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

17.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров'я Козинським М.О. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

17.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Козинському М.О. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Тульчинський дитячий ортопедичний 
санаторій Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством 
порядку, про що повідомити управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії 
Статуту).

18. Створити комунальне некомерційне підприємство „Северинівська 
лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення 
з Северинівської лікарні відновного лікування.

18.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

18.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради”. 
(Додаток 48)

18.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка Северинівської лікарні 
відновного лікування переходять до правонаступника - комунального 
некомерційного підприємства „Северинівська лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельну ділянку передати 
в постійне користування.
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18.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Малащуку В.Д. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Северинівська 
лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

18.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Малащуком В.Д. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

18.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Малащуку В.Д. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Северинівська лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

19. Створити комунальне некомерційне підприємство „Авторемонтна база 
закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення з 
комунальної установи “Авторемонтна база закладів охорони здоров'я” .

19.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Авторемонтна база закладів охорони здоров'я Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

19.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 49).

19.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки та майно комунальної установи “Авторемонтна база закладів 
охорони здоров’я” переходять до правонаступника - комунального 
некомерційного підприємства „Авторемонтна база закладів охорони здоров'я 
Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління.

19.4 Керівнику установи Вічковському В.В. здійснити всі організаційно- 
правові заходи щодо державної реєстрації комунального некомерційного 
підприємства „Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької 
обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, про що 
повідомити управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

20. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення 
з обласної комунальної установи „Вінницька обласна станція переливання 
крові”.
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20.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної 
Ради" в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

20.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 50).

20.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка обласної комунальної 
установи „Вінницька обласна станція переливання крові” переходять до 
правонаступника - комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний центр служби крові Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельну ділянку передати 
в постійне користування.

20.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Банах О.І. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний 
центр служби крові Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

20.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Банах 0.1. згідно з 
вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 
2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

20.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Банах О.І. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний центр служби крові 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

21. Створити комунальне некомерційне підприємство „Тульчинський 
обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної 
нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з Тульчинського обласного спеціалізованого будинку дитини 
для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки.

21.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для 
дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки 
Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

21.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької 
обласної Ради” (Додаток 51).

21.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельні ділянки Тульчинського
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обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки переходять до 
правонаступника - комунального некомерційного підприємства 
„Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької 
обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для 
дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки 
Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні 
ділянки передати в постійне користування.

21.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Мазур М.О. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Тульчинський обласний 
спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради” у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

21.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Мазур М.О. згідно 
з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 
2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

21.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Мазур М.О. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Тульчинський обласний спеціалізований 
будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки Вінницької обласної Ради” в установленому чинним 
законодавством порядку, про що повідомити управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з 
наданням копії Статуту).

22. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний центр післядипломної освіти медичних працівників Вінницької 
обласної Ради” шляхом перетворення з комунального закладу „Вінницький 
обласний центр післядипломної освіти медичних працівників” .

22.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних 
працівників Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 
00 коп. та змінити місцезнаходження.

22.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних працівників 
Вінницької обласної Ради” (Додаток 52).

22.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки та майно комунального закладу „Вінницький обласний центр 
післядипломної освіти медичних працівників" переходять до правонаступника
- комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний центр 
післядипломної освіти медичних працівників Вінницької обласної Ради”.
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Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних 
працівників Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління.

22.4 Керівнику закладу Фурман Л.Б. здійснити всі організаційно-правові 
заходи щодо державної реєстрації комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних 
працівників Вінницької обласної Ради” в установленому чинним 
законодавством порядку, про що повідомити управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з 
наданням копії Статуту).

23. Створити комунальне некомерційне підприємство „Хмільницька 
обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні.

23.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

23.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 53).

23.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельні ділянки Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні переходять до правонаступника - комунального 
некомерційного підприємства „Хмільницька обласна фізіотерапевтична 
лікарня Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні ділянки передати 
в постійне користування.

23.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Бабію 0.1. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Хмільницька обласна 
фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

23.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Бабієм 0.1. згідно з 
вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 
2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством

23.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Бабію О.І. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Хмільницька обласна фізіотерапевтична 
лікарня Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством 
порядку, про що повідомити управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії 
Статуту).
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24. Створити комунальне некомерційне підприємство „Могилів- 
Подільський дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради” 
шляхом перетворення з Могилів-Подільського дитячого легеневого 
тубсанаторію.

24.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій 
Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

24.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної 
Ради” (Додаток 54).

24.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка Могилів-Подільського 
дитячого легеневого тубсанаторію переходять до правонаступника - 
комунального некомерційного підприємства „Могилів-Подільський дитячий 
легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій 
Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельну 
ділянку передати в постійне користування.

24.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Коваль О.Д. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Могилів-Подільський 
дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради” у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

24.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров'я Коваль О.Д. згідно 
з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 
2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

24.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Коваль О.Д. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Могилів-Подільський дитячий легеневий 
тубсанаторій Вінницької обласної Ради” в установленому чинним 
законодавством порядку, про що повідомити управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з 
наданням копії Статуту).

25. Створити комунальне некомерційне підприємство „Кашперівський 
дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня” Вінницької обласної Ради” 
шляхом перетворення з комунального закладу „Кашперівський дитячий 
туберкульозний санаторій „Лісова пісня”.

25.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій „Лісова 
пісня” Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.
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25.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня” Вінницької 
обласної Ради” (Додаток 55).

25.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, земельна ділянка комунального закладу 
„Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня” переходять 
до правонаступника - комунального некомерційного підприємства 
„Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня” Вінницької 
обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій „Лісова 
пісня” Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а 
земельну ділянку передати в постійне користування.

25.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Сокоринській Л.М. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Кашперівський 
дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня” Вінницької обласної Ради” у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

25.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я 
Сокоринською Л.М. згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я 
України від 31 жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому 
законодавством.

25.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Сокоринській Л.М. здійснити 
всі організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Кашперівський дитячий туберкульозний 
санаторій „Лісова пісня” Вінницької обласної Ради” в установленому чинним 
законодавством порядку, про що повідомити управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з 
наданням копії Статуту).

26. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної 
Ради” шляхом перетворення з обласного комунального закладу „Вінницький 
обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій”.

26.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний 
санаторій Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 
коп.

26.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької 
обласної Ради” (Додаток 56).

26.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка обласного 
комунального закладу „Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний 
санаторій" переходять до правонаступника - комунального некомерційного
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підприємства „Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний 
санаторій Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний 
санаторій Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а 
земельну ділянку передати в постійне користування.

26.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Мовчан Л.В. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний 
дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної Ради" у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

26.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Мовчан Л.В. згідно 
з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 
року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

26.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Мовчан Л.В. здійснити всі 
організаційно-правові заходи, щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний дитячий 
кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної Ради” в установленому 
чинним законодавством порядку, про що повідомити управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копії Статуту).

27. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з обласного комунального закладу “Вінницький 
спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки“.

27.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

27.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної 
Ради” (Додаток 57).

27.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки майно, в тому числі земельна ділянка обласного 
комунального закладу “Вінницький спеціалізований будинок дитини з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки“ переходять 
до правонаступника - комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної 
Ради” .
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Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельну ділянку передати 
в постійне користування.

27.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Андрієвській Н.М. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради” у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

27.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров'я Андрієвською 
Н.М. згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня .2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

27.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Андрієвській Н.М. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний спеціалізований будинок 
дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

28. Створити комунальне некомерційне підприємство „Козятинська 
обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з комунального закладу „Козятинська обласна туберкульозна 
лікарня”.

28.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

28.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 58).

28.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка комунального закладу 
„Козятинська обласна туберкульозна лікарня” переходять до правонаступника

комунального некомерційного підприємства „Козятинська обласна 
туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Козятинська обласна туберкульозна лікарня Вінницької 
обласної Ради" на праві оперативного управління, а земельну ділянку передати 
в постійне користування.

28.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Купчику В.М. привести штатний 
розпис комунального некомерційного підприємства „Козятинська обласна
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туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог 
чинного законодавства.

28.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Купчиком В.М. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

28.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Купчику В.М. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Козятинська обласна туберкульозна лікарня 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

29. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької 
обласної Ради” шляхом перетворення з комунального закладу “Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом”.

29.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) 
гривень 00 коп.

29.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом 
Вінницької обласної Ради” (Додаток 59).

29.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно комунального закладу “Вінницький обласний 
клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом” переходять до 
правонаступника - комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької 
обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради” на праві оперативного 
управління.

29.4 Керівнику закладу охорони здоров'я Матковському I.A. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької 
обласної Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

29.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Матковським I.A. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

29.6 Керівнику закладу охорони здоров'я Матковському I.A. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний Центр
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профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради” в 
установленому чинним законодавством порядку, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

30. Створити комунальне некомерційне підприємство „Могилів -  
Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих 
Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення з комунального закладу 
“Могилів -  Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для 
дорослих”.

30.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Могилів -  Подільський обласний протитуберкульозний 
санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна 
тисяча)гривень 00 коп.

30.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Могилів -  Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для 
дорослих Вінницької обласної Ради” (Додаток 60).

30.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельна ділянка комунального закладу 
“Могилів -  Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для 
дорослих" переходять до правонаступника - комунального некомерційного 
підприємства „Могилів -  Подільський обласний протитуберкульозний 
санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Могилів -  Подільський обласний протитуберкульозний 
санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради” на праві оперативного 
управління, а земельну ділянку передати в постійне користування.

30.4 В.о. керівника закладу охорони здоров’я Кушніру О.В. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Могилів -  
Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих 
Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

30.5 В.о. керівника закладу охорони здоров’я Кушніру О.В. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Могилів -  Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради” в 
установленому чинним законодавством порядку, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

3 1. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницька обласна 
клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з комунального закладу „Вінницька обласна клінічна дитяча 
інфекційна лікарня”.
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31.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня 
Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

3 1.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної 
Ради” (Додаток 61).

31.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельна ділянка комунального закладу 
„Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня” переходять до 
правонаступника - комунального некомерційного підприємства „Вінницька 
обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня 
Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельну 
ділянку передати в постійне користування.

31.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Бровінській Л.М. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницька 
обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради” у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

31.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров'я Бровінською Л.М. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

31.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Бровінській Л.М. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна 
лікарня Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством 
порядку, про що повідомити управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії 
Статуту).

32. Створити комунальне некомерційне підприємство „Територіальне 
медичне об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради” шляхом 
перетворення з комунальної установи „Територіальне медичне об'єднання 
„Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф”.

32.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Територіальне медичне об’єднання „Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

32.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Територіальне медичне об'єднання „Вінницький обласний центр екстреної
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медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 62).

32.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельні ділянки комунальної установи 
“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” переходять до правонаступника - 
комунального некомерційного підприємства „Територіальне медичне 
об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Територіальне медичне об’єднання „Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні ділянки передати 
в постійне користування.

32.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Пірникозі A.B. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Територіальне 
медичне об’єднання „Вінницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради” у відповідність 
до вимог чинного законодавства.

32.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров'я Пірникозою A.B. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

32.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Пірникозі A.B. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Територіальне медичне об’єднання 
“Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством 
порядку, про що повідомити управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії 
Статуту).

33. Створити комунальне некомерційне підприємство „Вінницьке обласне 
спеціалізоване територіальне медичне об’єднання “Фтизіатрія” Вінницької 
обласної Ради” шляхом перетворення з Вінницького обласного 
спеціалізованого територіального медичного об’єднання “Фтизіатрія”.

33.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне 
об’єднання “Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради” в розмірі 1000 (одна 
тисяча)гривень 00 коп.

33.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
“Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради” (Додаток 63).

33.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельні ділянки Вінницького обласного
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спеціалізованого територіального медичного об’єднання “Фтизіатрія” 
переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства 
„Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
“Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне 
об’єднання “Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради” на праві оперативного 
управління, а земельні ділянки передати в постійне користування.

33.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Служивому О.П. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Вінницьке 
обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання “Фтизіатрія” 
Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

33.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Служивим О.П. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

33.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Служивому О.П. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Вінницьке обласне спеціалізоване 
територіальне медичне об’єднання “Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради" в 
установленому чинним законодавством порядку, про що повідомити 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

34. Створити комунальне некомерційне підприємство „Жмеринська 
лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” шляхом перетворення 
з комунальної установи “Жмеринська лікарня відновного лікування”.

34.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Жмеринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної 
Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

34.2 Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
„Жмеринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” 
(Додаток 64).

34.3 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов'язки, майно, в тому числі земельні ділянки комунальної установи 
“Жмеринська лікарня відновного лікування” переходять до правонаступника - 
комунального некомерційного підприємства „Жмеринська лікарня відновного 
лікування Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління майном реорганізованої юридичної особи 
припинити та закріпити за правонаступником - комунальним некомерційним 
підприємством „Жмеринська лікарня відновного лікування Вінницької 
обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні ділянки передати 
в постійне користування.

34.4 Керівнику закладу охорони здоров’я Боровському Б.Р. привести 
штатний розпис комунального некомерційного підприємства „Жмеринська
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лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” у відповідність до 
вимог чинного законодавства.

34.5 Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з керівником закладу охорони здоров’я Боровським Б.Р. 
згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 
жовтня 2018 року № 1977 у порядку, встановленому законодавством.

34.6 Керівнику закладу охорони здоров’я Боровському Б.Р. здійснити всі 
організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства „Жмеринська лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради” в установленому чинним законодавством порядку, 
про що повідомити управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

35. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради.

Голова обласної Ради -А . ОЛІЙНИК


