
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XІV сесія VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 вересня 2021 року         №  

м. Бібрка 

 

Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"НОВОСТРІЛИЩАНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ «БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

З метою впорядкування мережі закладів охорони здоров’я на території Бібрської міської 

територіальної громади, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись ст. 104-107 Цивільного кодексу України, ч. 14 ст. 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Бібрська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати юридичну особу - КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО 

"НОВОСТРІЛИЩАНСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ "БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (КНП «Новострілищанська АЗПСМ») 

(місцезнаходження юридичної особи: Україна, 81714, Львівська обл., Жидачівський р-н, селище 

міського типу Нові Стрілища, вулиця Шевченка, будинок 14, код ЄДРПОУ 34815103) шляхом 

приєднання до КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КНП 

"ЦПМСД БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ") (місцезнаходження юридичної особи: Україна, 81220, 

Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто Бібрка, вул. Галицька, будинок 144, код ЄДРПОУ 

42877452). 

2. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бібрської міської ради вважати правонаступником усіх прав та обов’язків комунального 

некомерційного підприємства «Новострілищанська амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» Бібрської міської ради. 

3. Закріпити майно комунального некомерційного підприємства «Новострілищанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Бібрської міської ради на праві 

оперативного управління за комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

4. Створити комісію з реорганізації комунального некомерційного підприємства 

«Новострілищанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Бібрської міської ради 

шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської ради та затвердити її склад (додаток 1). 

5. Комісії з реорганізації комунального некомерційного підприємства «Новострілищанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Бібрської міської ради шляхом приєднання 

до комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бібрської міської ради провести відповідні заходи згідно з чинним законодавством. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. 

 

 

Бібрський міський голова _________________________ Гринус Р.Я. 

  



Додаток № 1 

до рішення Бібрської міської ради 

№ __ від 24.09.2021 р. 
Склад комісії 

з реорганізації комунального некомерційного підприємства «Новострілищанська амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» Бібрської міської ради шляхом приєднання до 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бібрської міської ради 

1. Заблоцький Максим Андрійович (79066, м. Львів, вул. Зубрівська, 27, кв.74, ІПН 3416703255), 

заступник Бібрського міського голови, голова комісії; 

2. Обаранець Василь Романович (79495, м. Львів-Винники, вул. Ціолковського, буд.40, ІПН 

2322608270), директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської міської, заступник голови комісії; 

3. Войтович Марія Михайлівна (81714, Львівська обл., Жидачівський р-н, селище міського типу 

Нові Стрілища, вул. Котляревського, 21, ІПН 2213115320), директор комунального 

некомерційного підприємства «Новострілищанська амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» Бібрської міської ради, член комісії; 

4. Берчак Лідія Михайлівна (81714, Львівська обл., Жидачівський р-н, селище міського типу Нові 

Стрілища, вул. Ів. Франка, буд. 4, ІПН 2450313903), бухгалтер комунального некомерційного 

підприємства «Новострілищанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

Бібрської міської ради, член комісії; 

5. Захарко Зоряна Ярославівна (81220, Львівська область, Перемишлянський р-н, с. Малі Ланки, 

вул. Лесі Українки, ІПН 31082032766), головний бухгалтер комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 


