
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про зміну найменування, місцезнаходження  КНП «Мукачівська ЦРЛ» та 

затвердження Статуту підприємства у новій редакції 

 

У зв’язку зі зміною назви комунального  некомерційного підприємства 

«Мукачівська центральна районна лікарня» на комунальне некомерційне 

підприємство «Лікарня Святого Мартина»  та з метою приведення інформації 

щодо місцезнаходження комунального некомерційного підприємства 

«Мукачівська центральна районна лікарня» у відповідність до рішення 27 сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання  від «Про найменування та 

перейменування вулиць міста Мукачева та населених пунктів Мукачівської 

міської територіальної громади» від 28.04.2022 № 786, відповідно до ч. 5 ст. 57, 

ст. 73 Господарського кодексу України, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №__ від___________), 

керуючись ст.ст. 17, 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Змінити найменування юридичної особи комунальне  некомерційне 

підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня» на комунальне 

некомерційне підприємство «Лікарня Святого Мартина». 

2. Внести зміни до місцезнаходження Комунального некомерційного 

підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 

01992831), а саме: змінити адресу з «89600, Закарпатська область, місто 

Мукачево, вулиця Пирогова Миколи, буд. 8-13» на адресу: «89600, 

Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Новака Андрія, будинок 8-

13». 

3. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Лікарня 

Святого Мартина» (код ЄДРПОУ 01992831) у новій редакції згідно з 

додатком №1 до даного рішення. 

4. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 3 позачергової сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання «Про перейменування закладів 

охорони здоров’я та затвердження Статутів закладів охорони здоров’я 

Мукачівської міської територіальної громади у новій редакції» від 

22.12.2020 №61. 

5. В іншій частині рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання «Про перейменування закладів охорони здоров’я та затвердження 
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Статутів закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної 

громади у новій редакції» від 22.12.2020 №61 залишити без змін. 

6. Уповноважити директора Комунального некомерційного підприємства 

«Мукачівська центральна районна лікарня» Євгена МЕШКО на проведення 

реєстраційної дії з питань внесення змін до відомостей про юридичну особу. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту. 

 

 

Міський голова       Андрій БАЛОГА 
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