
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  3 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020            Мукачево     №61 
 
 Про перейменування закладів охорони здоров’я  та затвердження 
Статутів закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної 
громади у новій редакції  

 
У зв’язку із формуванням Мукачівської міської територіальної громади, з 

метою впорядкування Статутів закладів охорони здоров’я Мукачівської міської 
територіальної громади та приведення їх у відповідність до вимог чинного 
законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 57 Господарського Кодексу 
України, Закону України «Про державну реєстрацію  юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №1 від 21.12.2020 
р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Внести зміни до найменування КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУКАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (код ЄДРПОУ 01992831) та викласти його в наступній  
редакції: Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна 
районна лікарня»; скорочене найменування Підприємства – КНП «Мукачівська 
ЦРЛ». 

2.  Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 
«Мукачівська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01992831) у новій 
редакції згідно додатку 1 до цього рішення. 

3.    Вважати таким, що втратило чинність рішення 78 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 21 травня 2020р. №1895 “Про затвердження 
статуту Комунального некомерційного підприємства “Мукачівська центральна 
районна лікарня” у новій редакції”. 

4. Внести зміни до найменування КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДАНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» (код ЄДРПОУ 40390032) та викласти його в 
наступній  редакції: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади»; 
скорочене найменування Підприємства – КНП «ЦПМСД Мукачівської міської 



територіальної громади». 
5. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської 
територіальної громади» (код ЄДРПОУ 40390032) у новій редакції згідно 
додатку 2 до цього рішення. 

6.    Вважати таким, що втратило чинність рішення 78 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 21 травня 2020р. №1894 “Про затвердження 
статуту Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» у 
новій редакції».  

7. Затвердити Статут Мукачівського міського комунального підприємства 
«Соціальна аптека» у новій редакції (код ЄДРПОУ 40168223) згідно додатку 3 
до цього рішення. 

8. Вважати таким, що втратив  чинність п.1 рішення 78 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 21.05.2020р. №1893 «Про 
затвердження статуту Мукачівського міського комунального підприємства 
«Соціальна аптека» у новій редакції». 

9. В іншій частині рішення 78 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 21.05.2020р. №1893 залишити без змін.  

10. Керівникам закладів охорони здоров'я Мукачівської міської 
територіальної громади здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації 
змін до установчих документів юридичних осіб.  

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань гуманітарної політики. 
 
 
Міський голова                                                                                       А.БАЛОГА 
 
 
 
 


