
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 жовтня 2018 року  

№ 919 «Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) 

Полтавське обласне патологоанатомічне бюро шляхом перетворення в 

комунальне підприємство «Полтавське обласне патологоанатомічне бюро 

Полтавської обласної ради» 
 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 78 Господарського кодексу України, з метою 

завершення процедури реорганізації Полтавського обласного патологоанатомічного 

бюро та забезпечення сталого функціонування комунального підприємства 

«Полтавське обласне патологоанатомічне бюро Полтавської обласної ради», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення пленарного засідання двадцять другої сесії 

Полтавської обласної ради сьомого скликання від 19 жовтня 2018 року № 919 «Про 

реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) Полтавське обласне 

патологоанатомічне бюро шляхом перетворення в комунальне підприємство 

«Полтавське обласне патологоанатомічне бюро Полтавської обласної ради»:  

- Додаток «Склад комісії з реорганізації комунальної організації (установи, 

закладу) Полтавське обласне патологоанатомічне бюро», викласти в новій редакції, 

що додається на 2 аркушах. 

 

2. Перевести Українця Вадима Веніаміновича з посади в.о. начальника 

Полтавського обласного патологоанатомічного бюро на посаду в.о. директора 

комунального підприємства «Полтавське обласне патологоанатомічного бюро 

Полтавської обласної ради». 

 

3. Встановити статутний капітал комунального підприємства «Полтавське 

обласне патологоанатомічне бюро Полтавської обласної ради» у розмірі 4 147 846  

(чотири мільйони сто сорок сім тисяч вісімсот сорок шість грн. 00 копійок.). 

 

4. Доручити голові Полтавської обласної ради, у разі необхідності, вносити 

зміни до складу Комісії з реорганізації комунальної організації (установи, закладу) 

Полтавське обласне патологоанатомічне бюро» своїм розпорядженням. 
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5. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної 

адміністрації) та Управління майном обласної ради, контроль за його виконанням – на 

постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення та з питань бюджету а управління майном. 
 

 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 



Додаток 

до рішення пленарного засідання 

                             сесії обласної ради 

восьмого скликання 

22.12.2022 № 

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації комунальної організації (установи, закладу) 

Полтавське обласне патологоанатомічне бюро  

 

Голова комісії: 

 

Українець Вадим Веніамінович 

Ідентифікаційний код 2298414212  

в.о. начальника Полтавського 

обласного патологоанатомічного 

бюро  
 

 

Члени комісії: 

 

Якименко Тетяна Олексіївна 

Ідентифікаційний код 3305317785  

головний спеціаліст відділу з питань 

ефективності використання майна, 

розмежування власності та 

приватизації управління майном 

обласної ради  

 

Сугак Наталія Вікторівна  

Ідентифікаційний код 2825906825  

головний спеціаліст відділу 

управління персоналом та медичними 

кадрами управління лікувально – 

профілактичної допомоги населенню 

та медичних кадрів Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації 

 

Копиця Валентина Михайлівна 

Ідентифікаційний код 1946413880  

заступник начальника Полтавського 

обласного патологоанатомічного 

бюро  

 

Хазанов Олександр Павлович 

Ідентифікаційний код 2254304835  

завідувач відділенням загальної 

патології Полтавського обласного 

патологоанатомічного бюро  

 

Кондратенко Зоя Вікторівна 

Ідентифікаційний код 2664907529  

головний бухгалтер Полтавського 

обласного патологоанатомічного 

бюро  
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Ярка Світлана Антонівна 

Ідентифікаційний код 3161021044  

економіст Полтавського 

обласного патологоанатомічного 

бюро  

 

Гречаний Ярослав Володимирович 

Ідентифікаційний код 3555307552  

юрисконсульт Полтавського 

обласного патологоанатомічного 

бюро  

 

 
 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської  

обласної військової адміністрації Віктор ЛИСАК 

 
 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради            

від 19 жовтня 2018 року № 919 "Про реорганізацію комунальної 

організації (установи, закладу) Полтавське обласне патологоанатомічне 

бюро шляхом перетворення в комунальне підприємство "Полтавське 

обласне патологоанатомічне бюро Полтавської обласної ради"» 
 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: завершення процедури реорганізації Полтавського обласного 

патологоанатомічного бюро та забезпечення сталого функціонування 

комунального підприємства «Полтавське обласне патологоанатомічне бюро 

Полтавської обласної ради».  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення підготовлено з власної ініціативи Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської обласної військової (державної) адміністрації 

у зв’язку з кадровими змінами в Управлінні майном обласної ради та 

Полтавському обласному патологоанатомічному бюро. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Виникла необхідність внести зміни до складу комісії з реорганізації 

Полтавського обласного патологоанатомічного бюро, що призначена 

рішенням пленарного засідання двадцять другої сесії Полтавської обласної 

ради сьомого скликання від 19 жовтня 2018 року № 919 «Про реорганізацію 

комунальної організації (установи, закладу) Полтавське обласне 

патологоанатомічне бюро шляхом перетворення в комунальне підприємство 

"Полтавське обласне патологоанатомічне бюро Полтавської обласної ради"», 

у зв’язку із реєстрацією шлюбу та зміною прізвища члена комісії, Кукіб 

Тетяни Олексіївни (замінити прізвище на Якименко), та звільненням 

Уральцевої Ірени Євгеніївни. 

Згідно Рішення сесії Полтавської обласної ради від 19 жовтня 2018 року 

№ 919 «Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) 

Полтавське обласне патологоанатомічне бюро шляхом перетворення в 

комунальне підприємство «Полтавське обласне патологоанатомічне бюро 

Полтавської обласної ради» для затвердження Статуту Комунального 

підприємства «Полтавське обласне патологоанатомічне бюро Полтавської 

обласної ради», у якому буде зазначено, що майно Підприємства є спільною 

(комунальною) власністю територіальних громад, селищ і міст Полтавської 

області і закріплюється за ним на праві оперативного управління, та 

визначити, що розмір статутного капіталу становитиме 4 147 846 грн. 00 коп. 

Таку суму статутного капіталу було сформовано згідно передавального акта з 

необоротних та оборотних активів і з основних засобів (тобто з усього майна, 

що було передано підприємству на праві оперативного управління). 

 

 

 



2 

  

3.Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується внести зміни до складу комісії з 

реорганізації Полтавського обласного патологоанатомічного бюро, та 

встановлення статутного капіталу комунального підприємства «Полтавське 

обласне патологоанатомічне бюро Полтавської обласної ради». 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

- Господарський кодекс України. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує додаткових фінансових вкладень.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує письмового погодження заінтересованих 

осіб/органів/сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних 

з корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення дасть змогу внести зміни до складу комісії з 

реорганізації Полтавського обласного паталогоанатомічного бюро, 

завершити реорганізацію вищезазначеного закладу та провести державну 

реєстрацію комунального підприємства «Полтавське обласне 

патологоанатомічне бюро Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Директор Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної  

військової адміністрації Віктор ЛИСАК 


