
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 77 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.04.2020     Мукачево     №1868 
 
Про припинення діяльності відділу охорони здоров'я  
Мукачівської міської ради шляхом його ліквідації 
 

У зв'язку з проведенням заходів з реформування галузі охорони здоров'я та 
укладенням договорів про надання медичної допомоги закладами охорони 
здоров'я Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади з 
Національною службою здоров`я України, відповідно до ч. 1 ст. 104, ст.ст. 110, 
111 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців 
та громадських формувань», п. 8.1. Розділу 8 Положення про відділ охорони 
здоров’я Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 28.11.2019 №1593, враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та екології (протокол №60 від 21.04.2020 р.),  
керуючись ч. 5 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:  

1. Припинити діяльність відділу охорони здоров’я Мукачівської міської 
ради (код ЄДРПОУ: 40169379, адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, 
пл. Духновича Олександра, 2) шляхом його ліквідації. 

2. Встановити двомісячний термін для пред’явлення кредиторами вимог з 
дня прийняття рішення щодо припинення діяльності відділу охорони здоров’я 
Мукачівської міської ради шляхом його ліквідації. 

3. Визначити ліквідатора з припинення діяльності відділу охорони 
здоров’я Мукачівської міської ради головного спеціаліста відділу охорони 
здоров’я Мукачівської міської ради Масалович Надію Йосипівну (паспорт серії 
(…), РНОКПП: (…), адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево,  
пл. Духновича Олександра, 2). 

4. Службі персоналу Мукачівської міської ради (В. Ліпінська) попередити 
в установленому чинним законодавством України порядку працівників відділу 
охорони здоров’я Мукачівської міської ради про ліквідацію відділу та про їх 



подальше звільнення із займаних посад. Забезпечити дотримання соціально-
правових гарантій працівників відділу охорони здоров’я Мукачівської міської 
ради у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України. 

5. Ліквідатору з припинення діяльності відділу охорони здоров’я 
Мукачівської міської ради (Н. Масалович) вжити всіх необхідних заходів для 
проведення ліквідації відділу охорони здоров’я Мукачівської міської ради 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6. Ліквідатору з припинення діяльності відділу охорони здоров’я 
Мукачівської міської ради (Н. Масалович) забезпечити передачу майна та 
активів відділу охорони здоров’я Мукачівської міської ради до виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради відповідно до передавальних актів.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради О. Лендєла та 
постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та екології. 
 
 
Міський голова                                                                                 А. БАЛОГА 
 
 


