Зміна власника закладу! Порядок дій ліцензіата!
06.12.2020 набрав чинності Закон України від 17.11.2020 1009-IX «Про
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань
організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних
адміністрацій» (далі - Закон¹), яким внесені істотні зміни до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та врегульовані, зокрема, і питання розподілу,
передачі нерухомого майна від розформованої територіальної громади до
сформованих об’єднаних територіальних громад.
Відповідно до пункту 4 Закону¹ сформована територіальна громада є
правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної
громади з урахуванням особливостей, визначених відповідними підпунктами
цього пункту.
Таким чином, після завершення процедури передачі нерухомого майна та
прийняття відповідного рішення, заклад охорони здоров’я переходить у власність
сформованої об’єднаної територіальної громади та управління нового органу
місцевого самоврядування (в особі відповідної сільської, селищної, міської
ради).
Щодо чинності ліцензії на провадження господарської діяльності з
медичної практики в умовах переходу до сфери управління нового органу
місцевого самоврядування слід зазначити.
Частиною першою та другою статті 104 Цивільного Кодексу України
встановлено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних
осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників. Юридична особа
є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису
про її припинення.
Частиною четвертою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» врегульовано питання порядку дій ліцензіата у разі його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Однак, слід зазначити, що зміна лише власника закладу (без
припинення функціонуввання юридичної особи) не підпадає під зазначені
норми та не є підставою для отримання нової ліцензії.
Ліцензіат має право продовжувати здійснювати свою діяльність з медичної
практики на підставі отриманої раніше ліцензії, яка є чинною.
Щодо дій, яких повинен вжити ліцензіат для дотримання
законодавства в сфері ліцензування, то слід зазначити.
На виконання вимог частини другої статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» ліцензіат зобов’язаний повідомляти
орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та
відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку,
встановленого ліцензійними умовами.
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Підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 02.03.2016 №285 визначено, що ліцензіат зобов’язаний повідомляти
орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що
додавалися до заяви про отримання ліцензії. Повідомлення про зміни даних
надсилається у місячний строк з дня настання таких змін. У повідомленні
зазначаються тільки ті відомості, які змінилися.
Таким чином, при зміні власника закладу охорони здоров’я,
МОЗ України рекомендує суб’єктам господарювання дотримуватися такого
порядку дій:
1) внесення змін до установчого документа (статуту) закладу охорони
здоров’я щодо нового органу місцевого самоврядування, до сфери управління
якого належить цей заклад, та його затвердження відповідно до законодавства;
2) проведення державної реєстрації змін щодо найменування суб’єкта
господарювання (внесення змін до ЄДР);
3) подання до МОЗ України повідомлення про зміну найменування закладу
охорони здоров’я (на бланку закладу лист (повідомлення) в довільній формі на адресу:
01021, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 7, МОЗ України (відділ ліцензування)). На підставі
поданого повідомлення МОЗ внесе зміни в найменування закладу, що міститься
в «Ліцензійному реєстрі з медичної практики»;
4) внесення відповідних змін щодо найменування суб’єкта господарювання
до реєстраційних даних про заклад охорони здоров’я в електронній системі
охорони здоров’я.

