
   XIII чергова сесія VIII скликання
    РІШЕННЯ № 361

    від «14»    червня__2022 р.
   м. Львів

Про перетворення комунального 
закладу Львівської обласної ради 
«Львівське обласне 
патологоанатомічне бюро» у 
комунальне некомерційне 
підприємство

З метою покращення якості та доступності медичного обслуговування 
населення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та 
кадрового потенціалу; керуючись Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 
питань діяльності закладів охорони здоров’я»; відповідно до статей 104 - 108 
Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, 
статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; 
беручи до уваги звернення Львівської обласної державної адміністрації; 
враховуючи висновки постійних комісій з питань комунального майна, з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань охорони здоров’я та 
материнства, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське 
обласне патологоанатомічне бюро» (ідентифікаційний код юридичної особи 
20851881, місцезнаходження: вул. Пекарська, 52, місто Львів, Львівська 
область, 79010) шляхом перетворення його в комунальне некомерційне 
підприємство Львівської обласної ради «Львівське обласне патологоанатомічне 
бюро».

2. Установити, що комунальне некомерційне підприємство Львівської 
обласної ради «Львівське обласне патологоанатомічне бюро» є 
правонаступником приміщень, майна, прав та обов’язків комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівське обласне патологоанатомічне бюро».
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3.  Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
комунального закладу Львівської обласної ради «Львівське обласне 
патологоанатомічне бюро» два місяці з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо припинення закладу.

4. Управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради 
(Т. Зозуля):

4.1.Затвердити склад комісії з перетворення вищевказаного комунального 
закладу в комунальне некомерційне підприємство.

4.2.Спільно з департаментом охорони здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації забезпечити здійснення в установленому порядку всіх 
організаційно-правових заходів, пов’язаних із припиненням комунального 
закладу Львівської обласної ради та перетворенням його в комунальне 
некомерційне підприємство.

4.3.За попереднім погодженням із департаментом охорони здоров’я 
Львівської обласної державної адміністрації затвердити нову редакцію статуту 
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівське обласне патологоанатомічне бюро».

5. Рекомендувати департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації (О. Чемерис) у межах визначених кошторисних 
призначень передбачити витрати на утримання комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради «Львівське обласне патологоанатомічне 
бюро», у тому числі витрати на процедуру припинення комунального закладу 
Львівської обласної ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 
питань охорони здоров’я та материнства (А. Ярмола), з питань комунального 
майна (М. Седіло), з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(В. Квурт).

Голова         Ірина ГРИМАК


