
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від      04 лютого  2021  року         № 16      V     сесія   восьмого   скликання                             
          Баштанка                                                       

 

 

Про прийняття зі спільної власності 
територіальних громад міста, сіл  
Баштанського району в особі Баштанської 
районної ради у комунальну власність 
територіальної громади Баштанської 
міської ради  КНП “Багатопрофільна 
лікарня Баштанського  району” 
Баштанської районної ради Миколаївської 
області, зміну засновника, найменування 
та затвердження Статуту в новій редакції 

 

 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, Закону України 
“Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, Закону 
України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, Закону України 
“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань”, постанови Кабінету Міністрів України від              
21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності”, рішення Баштанської районної ради від  05 січня             
2021 року № 2 «Про безоплатну передачу об’єктів, що є спільною власністю 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району у комунальну власність 
територіальної громади Баштанської міської ради», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність територіальної громади в 
особі Баштанської міської ради зі спільної власності територіальних громад міста, 
сіл Баштанського району в особі Баштанської районної ради (код в ЄДРПОУ 
24789498)  комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня 
Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області (код в  
ЄДРПОУ: 01998354), що розташоване за адресою: Україна, 56101, Миколаївська 



область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Ювілейна, будинок 3 та 
майно зазначене в додатку 1 та в акті приймання-передачі (додаються). 

 

2. Змінити засновника комунального некомерційного  підприємства 
«Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної  ради 
Миколаївської області (код в  ЄДРПОУ: 01998354), що розташоване за адресою: 
Україна, 56101, Миколаївська обл., Баштанський район, місто Баштанка, вулиця 
Ювілейна, будинок 3 з  Баштанської  районної  ради                          (код в  
ЄДРПОУ 24789498) на Баштанську міську раду (код в  ЄДРПОУ 04376469). 

 

3. Змінити найменування комунального некомерційного підприємства 
«Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради 
Миколаївської області на комунальне некомерційне підприємство  "Баштанська 
багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області 
(скорочена назва – КНП “Баштанська багатопрофільна лікарня” Баштанської  
міської  ради). 

Визначити організаційно-правову форму -  Комунальне підприємство та  
види діяльності:  

86.21 Загальна медична практика (основний);  
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я. 

 

4. Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства  
"Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради  Миколаївської  
області  та затвердити його у новій редакції (додається). 

5. Затвердити акт приймання-передачі нерухомого та рухомого майна, 
необоротних активів, незавершених  капітальних  інвестицій, малоцінних та 
швидкозношувальних предметів, матеріалів, медикаментів, продуктів  та інших 
цінностей, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства 
«Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради 
Миколаївської області, із спільної власності територіальних громад міста, сіл, 
Баштанського району у комунальну власність територіальної громади 
Баштанської міської ради, на баланс та в оперативне управління комунальному 
некомерційному  підприємству «Баштанська багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради Миколаївської області (додається). 

6. Передати нерухоме та рухоме майно, необоротні активи, незавершені  
капітальні  інвестиції, малоцінні та швидкозношувальні предмети, матеріали, 
медикаменти, продукти та інші цінності, земельну ділянку загальною площею             
5,8685 га з кадастровим номером 4820610100:01:001:0007 на баланс та в 
оперативне управління комунальному некомерційному підприємству 
«Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської 
області. 

 

7. Доручити керівнику комунального некомерційного підприємства  
"Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської 



області здійснити заходи з внесення відомостей щодо змін в частині засновника та 
найменування, а також реєстрації статуту у новій редакції у відповідному органі 
державної реєстрації. 

 

8. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства  
«Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської  міської ради Миколаївської 
області на 2021 рік (додається). 

 

9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 
питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового обслуговування, 
освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності,  захисту 
прав громадян, депутатської діяльності  та  етики. 
 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 


