
 УКРАЇНА

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
                                          І   СЕСІЯ    VIIІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 391

30.06.2021  м. Хуст

Про виділ з Комунального некомерційного 
підприємства «Хустська центральна лікарня
імені Віцинського Остапа Петровича» 
Хустської міської ради 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статті  109  Цивільного  кодексу  України,  враховуючи  лист
Комунального  некомерційного  підприємства «Хустської  центральної  лікарні
імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради, міська рада

            ВИРІШИЛА:

1.  Виділити  з  Комунального  некомерційного  підприємства  «Хустська
центральна  лікарня  імені  Віцинського  Остапа  Петровича»  Хустської  міської
ради  (код  43221703)  нову  юридичну  особу  у  формі  комунального
некомерційного підприємства «Хустська консультативна поліклініка» Хустської
міської ради.

2.  Створити  та  затвердити  склад  комісії  з  виділу  юридичної  особи
Комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені
Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради (код 43221703), згідно з
Додатком №1.

3. Встановити термін для пред’явлення кредиторами своїх вимог протягом
30  дні  з  моменту  оприлюднення  повідомлення  про  виділ  з  Комунального
некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського
Остапа  Петровича»  Хустської  міської  ради (код  43221703) шляхом  виділу  із
нього  Комунального  некомерційного  підприємства  «Хустська  консультативна
поліклініка» Хустської міської ради.

4.  Голові  комісії  з  виділу  у  встановленому  чинним  законодавством
України  порядку  забезпечити  вжиття  всіх  необхідних  заходів  щодо  виділу
юридичної  особи  Комунального  некомерційного  підприємства  «Хустська
центральна  лікарня  імені  Віцинського  Остапа  Петровича»  Хустської  міської
ради (код 43221703): 

4.1. повідомити  орган,  що  здійснює,  державну  реєстрацію  та  подати  в
установленому законом порядку необхідні документи для внесення до Єдиного



державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань відповідних записів.

4.2.  забезпечити  складання  розподільчого  акта  (балансу),  який  повинен
містити  відомості  про  склад  майна,  права  та  обов’язки  які  переходять  за
розподільчим  балансом  від  однієї  юридичної  особи  до  юридичної  особи,  що
створюються  внаслідок  виділу,  та  подати  його  на  затвердження  Хустській
міській раді.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну депутатську
комісію  із  гуманітарних  питань:  освіти,  науки,  культури,  молоді  і  спорту,
охорони здоров’я, материнства, дитинства, сімї, соціального захисту населення,
міжнаціональних,  міжнародних,  міжконфесійних  відносин,  законності,
правопорядку,  регламенту,  депутатської  етики  та  врегулювання  конфлікту
інтересів.

Міський голова         Володимир КАЩУК
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