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На адресу Мшютерства юстицп Укра'ши надходять численш звернення з
проханням надати роз'яснення щодо написания найменування заклад1в охорони
здоров'я комунальноТ власностк
Частиною тринадцятою статп 16 Закону Укра'ши «Основи законодавства
Укра'ши про охорону здоров'я» передбачено, що за оргашзацшно-правовою
формою заклади охорони здоров'я комунальноТ власносп можуть утворюватися та
функцюнувати як комунальш некомерцшш пщприемства або комунальш
установи.
В'щповщно до статп 62 Господарського кодексу Укра'ши (дал1 - ГКУ)
пщприемство - самостшний суб'ект пхподарювання, створений компетентним
органом державноТ влади або органом мюцевого самоврядування, або шшими
суб'ектами для задоволення суспшьних та особистах
потреб шляхом
систематичного здшснення виробничоТ, науково-дослщноТ, торговельноТ, шшо'Т
господарськоТ д!яльност1 в порядку, передбаченому цим Кодексом та шшими
законами.
Пщприемства можуть створюватись як для здшснення пщприемництва, так i
для некомерцшно'Т господарськоТ д1яльностк
Господарська д1яльн1сть, що здшснюеться для досягнення економ1чних i
сощальних результате та з метою одержання прибутку, е пщприемництвом, а
суб'екти пщприемництва - пщприемцями. Господарська Д 1 я л ь ш с т ь може
здшснюватись i без мети одержання прибутку (некомерцшна господарська
д1яльшсть) (частина друга статп 3 ГКУ).
Статтею 63 ГКУ зазначено, що залежно вщ форм власност1, передбачених
законом, в Укра'1'Hi можуть д1яти пщприемства, зокрема, таких вщцв, як
комунальне пщприемство, що Д1€ на O C H O B I комунальноТ власносп територ1ально'Т
громади.
Зпдно з частиною третьою статп 78 ГКУ майно комунального унитарного
сгдщприемства перебувае у комунальнш власност1 i закршлюеться за таким
°п!дприемством на npaei господарського вщання (комунальне комерцшне
П щ п р и е м с т в о ) або на npaei оперативного управлшня (комунальне некомерцшне
пщприемство).
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Частиною п'ятою статп 78 ГКУ найменування комунального уштарного
пщприемства повинно мютити слова «комунальне пщприемство» та вказ1вку на
орган м1сцевого самоврядування, до сфери управлшня якого входить це
пщприемство.
Тобто ГКУ розр1зняе таю види комунальних пщприемств, як комунальне
комерцшне пщприемство та комунальне некомерцшне пщприемство.
Статтею 90 Цившьного кодекс) Укра'ши передбачено, що юридична особа
повинна мати свое найменування, яке \пстить шформащю про ТТ оргашзацшноправову форму та назву.
Найменування юридичноУ особи вказуеться в ТУ установчих документах i
вноситься до единого державного реестру.
Вщповщно до частини першоУ статп 2 Закону УкраУни «Про державну
реестращю юридичних oci6, ф1зични\ oci6 - пщприемщв та громадських
формувань» (д&гп - Закон про реестращю) вщносини, що виникають у с ф е р 1
державноУ реестращУ, регулюються К >нститущею УкраУни, цим Законом та
нормативно-правовими актами, прийнятими вщповщно до цього Закону.
Д1я Закону про реестращю поширюсться на вщносини, що виникають у сфер1
державноУ реестращУ юридичних ocio незалежно вщ оргашзацшно-правовоТ
форми, форми власносп та шдпорядкування, УхньоУ символжи (у випадках,
передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичноУ
особи, та ф1зичних oci6 - пщприемщв (частина перша статп 3 Закону про
реестращю).
Вимоги до найменування юридичноУ особи або ТТ вщокремленого пщроздшу
визначеш статтею 16 Закону про реестращю.
Вщповщно до частини першоУ статп 16 Закону про реестращю найменування
юридичноУ особи повинно мютити шформащю про ТТ оргашзацшно-правову форму
( к р 1 м державних орган1в, o p r a H i B мюцевого самоврядування, орган1в влади
Автономно'Т Республши Крим, державних, комунальних орган1зац1й, з а к л а д 1 в ,
установ) та назву.
Орган1зац1йно-правова форма юридичноУ особи визначаеться вщповщно до
класифшацн
оргашзашйно-правових
форм
господарювання,
затверджено'Т
центральним органом виконавчоТ влади. що забезпечуе формування та реаплзуе
державну полпику у сфер1 техн1чного регулювання (частина друга c T a i r i 16
Закону про реестращю).
Наказом Державного компету Укра'ши з питань техн1чного регулювання та
споживчо'Т пол!тики вщ 28 травня 2004 року № 97 затверджено Державний
класифжатор «Класифжащя оргашзашйно-правових форм господарювання», яким
передбачено оргашзацшно-правову форму як «комунальне пщприемство» (код
150).
Частиною третьою статп 16 Закону про реестращю зазначено, що назва
юридично'Т особи може складатися з власноУ назви юридичноУ особи, а також
мютити шформащю про мету д1яльносп, вид, cnoci6 утворення, залежшсть
юридичноУ особи та шип вщомосп згщно з вимогами до найменування окремих
оргашзашйно-правових форм юридичних oci6, установленими Цившьним,
Господарським кодексами УкраУни та цим Законом.
Вщповщно до статп 25 Закону про реестращю державний реестратор
перев1ряе подаш,. йому документа на наявшсть пщстав для зупинення розгляду

(стаття 27 Закону про реестращю) та вщмови у державши реестращУ (стаття 28
Закону про реестращю).
Одшею з шдстав для вщмови у державши реестращУ е невщповщшсть
найменування юридичноУ особи вимогам закону.
Отже, у pa3i проведения реестрацшних дш у пол1 оргашзацшно-правова
форма зазначаеться «комунальне пщприемство» (без включения до найменування
юридичноУ особи), а у п о л 1 назва юридичноУ особи - комунальне некомерцшне
пщприемство та власна назва юридичноУ особи з вказ1вкою на орган мюцевого
самоврядування. до сфери управлшня якого входить це пщприемство, що, в свою
черту, не може бути шдставою для вщмови у державши реестращУ.
Просимо довести цей лист до вщома суб'екттв державноУ реестращУ,
HOTapiycie.

Натал1я БЕРНАЦЬКА

КочураА.В 233-64-95

