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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

Проект

2019 р. сесія 7 скликання

Про затвердження Передавального акту Подільського регіонального центру
онкології

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, абзацу 13 статті 16 Закону 
України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, рішення 20 сесії 
обласної Ради 3 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”, статей 104-108 Цивільного кодексу України, статі 59 
Господарського кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
30.11.2016 року №1013-Р „Про схвалення Концепції реформи фінансування 
системи охорони здоров’я”, керуючись рішенням 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, 
розширення можливостей щодо його доступності та якості, 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 з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення і з 
питань регулювання комунальної власності та приватизації, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Передавальний акт на передачу майна та інших зобов’язань 
Подільського регіонального центру онкології, що додається.

2. Комісії з реорганізації шляхом перетворення Подільського регіонального 
центру онкології забезпечити подання необхідних документів, передбачених 
законодавством для державної реєстрації припинення вищезазначеної юридичної 
особи.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості



населення (Хребтій Я.В,) і з питань регулювання комунальної власності 
приватизації (Масленніков О.Г.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
ріш енням_______ сесії
Вінницької обласної ради 7 скликання 
від «____ » __________2019 року №____

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Подільського регіонального центру онкології

Керуючись рішенням 36 сесії Вінницької обласної ради 7 скликання від 
04 грудня 2018 №708 "Про реорганізацію комунальних закладів охорони 
здоров’я» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради», комісія 
з реорганізації юридичної особи -  Подільський регіональний центр онкології, у 
складі:

голова комісії: Шамрай Володимир Анатолійович - головний лікар 
Подільського регіонального центру онкології, ідентифікаційний номер 
2491509838,

члени комісії:
Клибанівський Володимир Володимирович - заступник головного лікаря з 

медичної частини Подільського регіонального центру онкології, 
ідентифікаційний номер ;
Гудзь Олександр Степанович - заступник головного лікаря з хірургічної роботи 

Подільського регіонального центру онкології, ідентифікаційний номер

Постемська Лариса Іванівна - заступник головного лікаря з економічних питань 
Подільського регіонального центру онкології, ідентифікаційний номер

Хмельовська Алла Петрівна * заступник головного лікаря з медсестринства 
Подільського регіонального центру онкології, ідентифікаційний номер

Магдебург Людмила Петрівна - заступник головного лікаря по поліклінічній 
роботі Подільського регіонального центру онкології, ідентифікаційний номер

Хмеляр Анна Василівна - заступник головного лікаря по організаційно- 
методичній роботі Подільського регіонального центру онкології, 
ідентифікаційний номер
Токар Наталія Миколаївна - головний бухгалтер Подільського регіонального 
центру онкології, ідентифікаційний номер
Тиндик Анатолій Андрійович - головний інженер Подільського регіонального 
центру онкології, ідентифікаційний номер
Нуждіна Альона Олександрівна - інспектор з кадрів Подільського 
регіонального центру онкології, ідентифікаційний номер ;



ІІетлінська Тетяна Юріївна -  юрисконсульт Подільського регіонального центру 
онкології, ідентифікаційний ном ер:
Товбух Богдан Миколайович -  головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, 
ідентифікаційний номер (за згодою),
керуючись Цивільним кодексом України, склали даний передавальний акт про 
те, що правонаступництво щодо майна, усіх прав та обов’язків, а також активів 
та пасивів Подільський регіональний центр онкології переходить 
правонаступнику - комунальному некомерційному підприємству «Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної ради", а саме:
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АКТИВ Код
рядка

Станом на 01.02.2019 р.

1 2 3
Основні засоби: 1000 90 941 393

первісна вартість 1001 126 681 997
знос 1002 35 740 604

Інвестиційна нерухомість: 1010 -

первісна вартість 1011 -

ЗНОС 1012 -

Нематеріальні активи: 1020 -

первісна вартість 1021 -

накопичена амортизація 1022 -

Незавершені капітальні інвестиції 1030 6 679 928
Довгострокові біологічні активи: 1040 -

первісна вартість 1041 -

знос 1042 -

Запаси 1050 11 018 123
Виробництво 1060 -

Поточні біологічні активи 1090 -

Усього за розділом І 1095 108 639 444
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 -

Довгострокові фінансові інвестиції 1110 -

Поточна дебіторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом 1120 -

за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 -

за наданими кредитами 1130 -

за виданими авансами 1135 255 000
за розрахунками із соціального страхування 1140 48 303
за внутрішніми розрахунками 1145 -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 1 243

■ — , .
Поточні фінансові інвестиції 1155 -

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників 
бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

національній валюті, у тому числі в: 1160 2 344 269
касі 1161 -

ь-----------------------------------------
казначействі 1162 2 344 2691
установах банків 1163 -
іноземній валюті 1165 -

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:



л:>

единому казначейському рахунку 1170 -

рахунках в установах банків, у тому числі: 1175 _

в національній валюті 1176 -

іноземній валюті 1177 _

Інші фінансові активи 1180 -

Усього за розділом II 1195 2 648 815
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 -

БАЛАНС 1300 111 288 259

ПАСИВ Код
рядка

1 2 4
Внесений капітал 1400 126 604 032
Капітал у дооцінках 1410 77 965
Фінансовий результат 1420 -15 629 123
Капітал у підприємствах 1430 -

Резерви 1440 -

Цільове фінансування 1450 -

Усього за розділом І 1495 111 052 874
Довгострокові зобов'язання:

за цінними паперами 1500
за кредитами 1510 -

інші довгострокові зобов'язання 1520 -

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 1530

-

Поточні зобов'язання:
за платежами до бюджету 1540 5 713
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 -

за кредитами 1550 ' -

за одержаними авансами 1555 -
за розрахунками з оплати праці 1560 42 590
за розрахунками із соціального страхування 1565 -
за внутрішніми розрахунками 1570 185 839
інші поточні зобов'язання, з них 1575 1 243
за цінними паперами 1576 -

Усього за розділом II 1595 235 385
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 -
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 -------------------1

БАЛАНС 1800 111 288 259

! Розшифровка позабалансових рахунків
і Назва рахунку позабалансового обліку' Код

рядка
1 2 3

01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні 
і активи»

1310 —

011 «Орендовані основні засоби розпорядників 
бюджетних коштів»

1311

' 012 «Орендовані основні засоби державних цільових 
фондів»

1312 __

013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників | 1313 
бюджетних коштів» І
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і 014 «Орендовані нематеріальні активи державних 
і цільових фондів»

1314 —

! 02 «Активи на відповідальному зберіганні» 1320 757 525
021 «Активи на відповідальному зберіганні 
розпорядників бюджетних коштів»

1321 Г 757 525

022 «Активи на відповідальному зберіганні державних 
цільових фондів»

1322 —

03 «Бюджетні зобов’язання» 1330 850 000
031 «Укладені договори (угоди, контракти) 
розпорядників бюджетних коштів»

1331 850 000

032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних 
цільових фондів»

1332 —

04 «Непередбачені активи» 1340 —
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних 
коштів»

1341 —

042 «Непередбачені активи державних цільових 
фондів»

1342 —

05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та 
забезпечення надані»

1350 —

051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників 
бюджетних коштів»

1351 —

052 «Гарантії та забезпечення надані державних 
цільових фондів»

1352 —

053 «Непередбачені зобов'язання розпорядників 
бюджетних коштів»

1353 —

054 «Непередбачені зобов'язання державних цільових 
фондів»

1354 —

06 «Гарантії та забезпечення отримані» 1360 —
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників 
бюджетних коштів»

1361 —

062 «Гарантії та забезпечення отримані державних 
цільових фондів»

1362 —

07 «Списані активи» 1370 18 887
071 «Списана дебіторська заборгованість 
розпорядників бюджетних коштів»

1371 18 887

072 «Списана дебіторська заборгованість державних 
цільових фондів»

1372 —

073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування 
цінностей розпорядників бюджетних коштів»

1373 —  і

074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування 
цінностей державних цільових фондів»

1374 —

08 «Бланки документів суворої звітності» 1380 —
081 «Бланки документів суворої звітності 
розпорядників бюджетних коштів»

1381 —

082 «Бланки документів суворої звітності державних 
цільових фондів»

1382 —

09 «Передані (видані) активи відповідно до 
законодавства»

1390
.

091 «Передані (видані) активи відповідно до 
законодавства розпорядників бюджетних коштів»

1391

092 «Передані (видані) активи відповідно до 
законодавства державних цільових фондів»

1392
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Усього 1400 1 1 626 412

Разом із майном до правонаступника -  комунальне некомерційне 
підприємство «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
ради», передається організаційно-розпорядча документація , що велась у 
Подільському регіональному центрі онкології та бухгалтерська документація.

Крім того, передаються залишки по бухгалтерських рахунках, ( в тому 
числі залишки коштів, що склались на спеціальних реєстраційних рахунках по 
власних надх< ітор^ької та
кредиторської

Члени комісії

Голова комісії

А.П.Хмельовська

Б.М.Товбух


