
    
ХІV чергова сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 402
від «20» вересня 2022 року

м. Львів
Про реорганізацію комунального 
некомерційного підприємства Львівської 
обласної ради «Львівський обласний 
державний клінічний лікувально-
діагностичний ендокринологічний центр» 
та комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний спеціалізований 
центр радіаційного захисту населення» 
шляхом приєднання до комунального 
некомерційного підприємства Львівської 
обласної ради «Львівський обласний 
клінічний діагностичний центр»

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»; беручи до уваги План розвитку госпітального 
округу Львівської області на 2021-2024 рр., затверджений Госпітальною 
радою Львівської області; враховуючи висновки постійних комісій з питань 
охорони здоров’я та материнства і з питань комунального майна,                         
обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальне некомерційне підприємство Львівської 
обласної ради «Львівський обласний державний клінічний лікувально-
діагностичний ендокринологічний центр» (ідентифікаційний код юридичної 
особи      01998124,      місцезнаходження:      79010,      Львівська      область,
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м. Львів, вул. Острозького, 1) шляхом приєднання до комунального 
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський 
обласний клінічний діагностичний центр» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 03078209, місцезнаходження: 79010, Львівська область, м. Львів, 
вул. Пекарська, 69Б).

2. Припинити комунальне некомерційне підприємство Львівської 
обласної ради «Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного 
захисту населення» (ідентифікаційний код юридичної особи 25232763, 
місцезнаходження: 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Морозна, 31А) 
шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства 
Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний 
центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 03078209, місцезнаходження: 
79010, Львівська область, м. Львів, вул. Пекарська, 69Б).

3. Установити, що комунальне некомерційне підприємство Львівської 
обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» є 
правонаступником майна, прав та обов'язків комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний державний 
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» та 
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту 
населення».

4. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний 
ендокринологічний центр» та комунального некомерційного підприємства 
Львівської обласної ради «Львівський обласний спеціалізований центр 
радіаційного захисту населення» – два місяці з дня оприлюднення 
повідомлень про рішення щодо припинення підприємств.

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

5.1. Спільно з департаментом охорони здоров'я Львівської обласної 
державної адміністрації (О. Чемерис) забезпечити здійснення в 
установленому порядку заходів, пов'язаних з припиненням комунального 
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський 
обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний 
центр» та комунального некомерційного підприємства Львівської обласної 
ради «Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту 
населення» і їх виключенням з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.2. За попереднім погодженням із департаментом охорони здоров’я 
Львівської обласної державної адміністрації затвердити нову редакцію 
статуту комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний клінічний діагностичний центр».



3

5.3. Забезпечити передачу майна, що знаходиться на балансах 
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний 
ендокринологічний центр» та комунального некомерційного підприємства 
Львівської обласної ради «Львівський обласний спеціалізований центр 
радіаційного захисту населення», на баланс комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний 
діагностичний центр».

5.4. Спільно з департаментом охорони здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації, комунальним некомерційним підприємством 
Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний 
центр» забезпечити  працевлаштування шляхом переведення працівників 
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний 
ендокринологічний центр» та комунального некомерційного підприємства 
Львівської обласної ради «Львівський обласний спеціалізований центр 
радіаційного захисту населення» у комунальному некомерційному 
підприємстві Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний 
діагностичний центр».

6. Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної 
адміністрації (О. Чемерис), комунальному некомерційному підприємству 
Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний 
центр» (Р. Пукаляк):

6.1. Забезпечити створення на базі комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний 
діагностичний центр» «Центру ендокринологічного здоров’я населення» та 
напрацювати клінічні маршрути надання медичної допомоги хворим 
ендокринологічного профілю в рамках госпітального округу Львівської 
області.

6.2. Зберегти надання спеціалізованої медичної допомоги 
постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та членам їх сімей              
на основі структури і кадрового складу комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний 
спеціалізований центр радіаційного захисту населення» за 
місцезнаходженням: 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Морозна, 31А.

7. Комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної 
ради «Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний 
ендокринологічний центр» (Ю. Вендзілович) передбачити витрати на 
процедуру припинення комунального некомерційного підприємства 
Львівської обласної ради «Львівський обласний державний клінічний 
лікувально-діагностичний ендокринологічний центр». 

8. Комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної 
ради «Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту 
населення»   (Т. Пошивак)  передбачити  витрати  на  процедуру  припинення 
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комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту 
населення». 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії    з 
питань охорони здоров'я та материнства (А. Ярмола) та з питань 
комунального майна (М. Седіло).

Голова Ірина ГРИМАК


