
Україна 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 
сьомого скликання 
тридцять п’ята сесія 

 
РІШЕННЯ 

 
27.02.2020                                                                                           № 11 
 
 
Про створення комунального  
некомерційного підприємства  
«Запорізька обласна клінічна  
дитяча лікарня» Запорізької  
обласної ради 
 

             Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 87 Цивільного кодексу України, 
статтею 78 Господарського кодексу України, Законом України «Основи 
законодавства  України про охорону здоров`я», статтею 17 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних 
заходів у сфері охорони здоров’я», рішеннями обласної ради від 
24.10.2019 № 17 «Про припинення діяльності комунальної установи 
«Спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Дитинство» 
Запорізької обласної ради шляхом приєднання до комунальної установи 
«Запорізька обласна  клінічна  дитяча  лікарня»  Запорізької  обласної  
ради»,  від 12.12.2019  № 16 «Про припинення комунального закладу 
«Мелітопольський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради та 
комунального закладу «Обласний дитячий багатопрофільний 
санаторій» Запорізької обласної ради шляхом приєднання до 
комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» 
Запорізької обласної ради, від 12.12.2019  № 17 «Про припинення 
комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» 
Запорізької обласної ради шляхом перетворення в комунальне 
некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради», враховуючи лист комунальної 
установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької 
обласної ради від 24.01.2020  № 133/01-06,  з метою покращення якості й 
доступності медичного обслуговування населення, раціонального та 
ефективного використання бюджетних коштів і кадрового потенціалу 
Запорізька обласна рада 
ВИРІШИЛА: 
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           1.  Створити комунальне некомерційне підприємство «Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради в результаті 
перетворення комунальної установи «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 05498737).  
 
             2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство 
«Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради 
(надалі - Підприємство) є правонаступником майна,  прав та обов’язків 
комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» 
Запорізької обласної ради. 

             3. Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької 
обласної ради в розмірі  74 мільйони 880 тисяч 756 гривень 00 копійок 
(сімдесят чотири  мільйони вісімсот вісімдесят тисяч сімсот п’ятдесят 
шість гривень 00 копійок), що визначається з огляду на  вартість 
(залишкову) майна на підставі даних бухгалтерського обліку та 
результатів інвентаризації майна (об’єктів у матеріальній формі, 
земельних ділянок, будинків та споруд (включаючи їх невід′ємні частини), 
машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та 
інвентарю, малоцінних необоротних активів) станом на 01.01.2020. 

              4. Затвердити Статут комунального некомерційного 
підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької 
обласної ради (додається). 

              5. Керівнику Підприємства забезпечити: 

              1) виконання вимог рішень обласної ради від 24.10.2019 № 17 
«Про припинення діяльності комунальної установи «Спеціалізоване 
територіальне медичне об’єднання «Дитинство» Запорізької обласної 
ради шляхом приєднання до комунальної установи «Запорізька обласна 
клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради» (надалі – Рішення), 
від 12.12.2019  № 16 «Про припинення комунального закладу 
«Мелітопольський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради та 
комунального закладу «Обласний дитячий багатопрофільний 
санаторій» Запорізької обласної ради шляхом приєднання до 
комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» 
Запорізької обласної ради,  від 12.12.2019 № 17 «Про припинення 
комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» 
Запорізької обласної ради шляхом перетворення в комунальне 
некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради»; 
            2) своєчасне отримання комунальним некомерційним 
підприємством «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької 
обласної ради ліцензій, акредитаційних сертифікатів, інших 
передбачених чинним законодавством дозвільних документів, виконання 
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Підприємством завдань та функцій, визначених затвердженим цим 
рішенням статутом; 
            3) виконання інших передбачених законодавством дій, пов’язаних 
із прийняттям цього рішення. 
 
              6. Внести до Рішення такі зміни:  
             пункту 11 доповнити словами та цифрами «та у 2020 році»;  
             пункти 7 – 10 скасувати. 
     У  зв’язку з цим пункт 11 – 15 вважати відповідно пунктами 7 – 11. 

 
            7. Пункт 9 рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 
17 «Про припинення комунальної установи «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради шляхом перетворення в 
комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради» викласти в новій редакції: 
 
          «9. Продовжити в межах строку дії (з 24 січня 2015 року по 23 січня 
2025 року включно) контракту з генеральним директором комунальної 
установи «Спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
«Дитинство» Запорізької обласної ради - головним лікарем комунальної 
установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької 
обласної ради від 23.01.2015 (у редакції додаткової угоди від 18 січня 
2019 року № 3) трудові відносини з БОРЗЕНКОМ Юрієм Вікторовичем.». 

 
           8. Продовжити в межах строку дії (з 24 січня 2015 року по 23 січня 
2025 року включно) контракту з генеральним директором комунальної 
установи «Спеціалізоване територіальне медичне об`єднання 
«Дитинство» Запорізької обласної ради - головним лікарем комунальної 
установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької 
обласної ради, що є об’єктом спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Запорізької області, від 23.01.2015 (у редакції додаткової 
угоди від 18.01.2019 № 3) трудові відносини з БОРЗЕНКОМ Юрієм 
Вікторовичем, перейменувавши посаду генерального директора 
комунальної установи «Спеціалізоване територіальне медичне 
об’єднання «Дитинство» Запорізької обласної ради – головного лікаря 
комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» на 
посаду директора комунального некомерційного підприємства 
«Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради 
з дня реєстрації статуту цього комунального некомерційного 
підприємства.  

 
           9. Доручити голові Запорізької обласної ради (особі, що здійснює 
його повноваження) підписати відповідне персональне повідомлення у 
редакції, що додається. 
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          10. Здійснювати оплату праці БОРЗЕНКУ Юрію Вікторовичу, 
директору комунального некомерційного підприємства «Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, в порядку 
та на умовах, визначених укладеним контрактом з генеральним 
директором комунальної установи «Спеціалізоване територіальне 
медичне об`єднання «Дитинство» Запорізької обласної ради - головним 
лікарем комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради, що є об’єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, від 
23.01.2015 (у редакції додаткової угоди від 18.01.2019 № 3), до дня 
реєстрації Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради 
та до приведення укладеного контракту у відповідність із Типовою 
формою контракту з керівником державного, комунального закладу 
охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або 
комунального некомерційного підприємства, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792 «Про затвердження 
Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального 
закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником 
державного, комунального закладу охорони здоров’я», відповідно до 
прийнятого надалі рішення обласної ради. 

 
            11. Доручити відділу трудових відносин управління з питань 
соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату 
обласної ради: 
            1) внести до трудової книжки БОРЗЕНКА Юрія Вікторовича 
записи про: 
            припинення діяльності комунальної установи «Спеціалізоване 
територіальне медичне об’єднання «Дитинство» Запорізької обласної 
ради шляхом приєднання до комунальної установи «Запорізька обласна 
клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (підстава - рішення 
Запорізької обласної ради від 24.10.2019 № 17 «Про припинення 
діяльності комунальної установи «Спеціалізоване територіальне 
медичне об’єднання «Дитинство» Запорізької обласної ради шляхом 
приєднання до комунальної установи «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради»); 
             припинення комунальної установи «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна 
дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (підстава - рішення 
Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 17 «Про припинення 
комунальної установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» 
Запорізької обласної ради шляхом перетворення в комунальне 
некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради»); 
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            створення комунального некомерційного підприємства 
«Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради 
в результаті перетворення комунальної установи «Запорізька обласна 
клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (наступного робочого 
дня після реєстрації Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної 
ради); 
             перейменування посади генерального директора комунальної 
установи «Спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
«Дитинство» Запорізької обласної ради – головного лікаря комунальної 
установи «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» на посаду 
директора комунального некомерційного підприємства «Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (наступного 
робочого дня після реєстрації Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької 
обласної ради); 
           2)  забезпечити реалізацію заходів щодо врегулювання трудових 
відносин із БОРЗЕНКОМ Юрієм Вікторовичем, директором комунального 
некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради, визначених прийнятим надалі 
відповідним рішенням обласної ради, у тому числі внести відповідні 
зміни до укладеного з ним контракту. 

 
          12. Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної 
державної адміністрації спільно з Департаментом фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації забезпечити передачу комунальному 
некомерційному підприємству «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради коштів (фінансування), передбачених 
і невикористаних комунальною установою «Спеціалізоване 
територіальне медичне об’єднання «Дитинство» Запорізької обласної 
ради, комунальною установою «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради. 

 
          13. Внести необхідні техніко-юридичні правки у статут, 
попередження про зміну суттєвих умов праці (перейменування посади) 
тощо у зв’язку з прийняттям цього рішення. 

 
          14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий 
апарат Запорізької обласної ради та Департамент охорони здоров’я 
Запорізької обласної державної адміністрації. 

 
 
 

 
Голова ради                                                            Григорій САМАРДАК 


