
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

від  06.01.2017                                                       № 04
с. Миколаївка
Про створення комунального закладу 
Миколаївської  сільської ради 
Сумського району «Центральна
амбулаторія загальної  практики 
сімейної медицини с. Постольне»

Відповідно до статті  142 Конституції  України,  статей 1,  16,  29,  43,  60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 39 Прикінцевих та
перехідних  положень  Бюджетного  кодексу  України,  Закону  України  «Про
добровільне  об'єднання  територіальних  громад»,  з  метою  забезпечення
структурно-організаційного та фінансово-економічного розмежування закладів
охорони  здоров'я,  підвищення  доступності  та  якості  первинної  медико-
санітарної  допомоги  населенню  Миколаївської  сільської  територіальної
громади, Миколаївська сільська рада вирішила: 

1. Створити комунальний заклад Миколаївської сільської ради «Центральна 
амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне» (далі – КЗ
МСР «Центральна АЗПСМ с. Постольне»).

2. Затвердити Статут КЗ МСР «Центральна АЗПСМ с. Постольне» (додаток 1 
додається ).

3. Затвердити структуру КЗ МСР «Центральна  АЗПСМ с. Постольне»           
(додаток 2 додається) та граничну чисельність працівників в кількості 12 
штатних одиниць.

4. Прийняти та закріпити майно спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ Сумського району переданих закладів за КЗ МСР «Центральна 
АЗПСМ с. Постольне» на праві оперативного управління. 

5. Визначити КЗ МСР «Центральна АЗПСМ с. Постольне» правонаступником 
КЗ СРР «Сумський районний ЦПМСД» щодо зобов’язань по лікувально-
профілактичним закладам підпорядкованої території (амбулаторіям, 



фельдшерсько-акушерським та фельдшерським пунктам) перед третіми 
особами.

6. Призначити головним лікарем КЗ МСР «Центральна АЗПСМ  с. Постольне»
Білінську Антоніну Володимирівну.

7. Головному лікарю КЗ МСР «Центральна АЗПСМ с. Постольне» 
(Білінській А.В.) здійснити організаційні заходи щодо діяльності закладу 
відповідно до чинного законодавства.

8. Уповноважити  головного лікаря КЗ МСР «Центральна АЗПСМ 
с. Постольне» (Білінську А.В.) здійснити державну  реєстрацію 
Комунального закладу Миколаївської сільської ради «Центральна 
амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне».

9. Утворити комісію з приймання-передачі зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Сумського району у комунальну 
власність Миколаївської сільської територіальної громади в особі 
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області майна 
спільної власності, індивідуально визначеного майна згідно з додатком 3 
(додаток 3 додається). 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  
питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та 
етики,соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, 
молоді та спорту.

Сільський голова                                           С.В.Самотой
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Додаток 2
до рішення 2 сесії 8 скликання
Миколаївської сільської ради
від 06.01.2017 року № 04

Структура
комунального закладу Миколаївської сільської ради

«Центральна амбулаторія загальної практики
сімейної медицини с. Постольне»

1. Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 
с. Постольне зі структурними підрозділами:
1.1. Фельдшерський пункт с. Лікарське,
1.2. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Северинівка,
1.3. Фельдшерський пункт с. Склярівка.

2. Філія центральної амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 
    с. Постольне:

2.1. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Миколаївка 
зі структурними підрозділами:
2.1.1.Фельдшерський пункт с. Кекине.

Секретар сільської ради Непийвода В.В.
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Додаток 3
до рішення 2 сесії 8 скликання
Миколаївської сільської ради
від 06.01.2017 року № 04

                                                                                  
Склад комісій 

з приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Сумського району у комунальну власність Миколаївської сільської

територіальної громади в особі Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області майна спільної власності,

індивідуально визначеного майна

1.  Центральна  амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини  с.
Постольне зі структурними підрозділами:

1. Білінська А.В., головний лікар КЗ МСР «Центральна АЗПСМ 
с.  Постольне»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області.

2. Півньова В.І., бухгалтер КЗ МСР «Центральна АЗПСМ с. Постольне»
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області .

3. Фельдшер фельдшерського пункту с. Лікарське,
4. Фельдшер фельдшерсько-акушерського пункту с. Северинівка,
5. Фельдшер фельдшерського пункту  с. Склярівка 

2.  Амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини с.  Миколаївка зі
структурними підрозділами:

1. Білінська А.В., головний лікар КЗ МСР «Центральна АЗПСМ 
с.  Постольне»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області.

2. Півньова В.І., бухгалтер КЗ МСР «Центральна АЗПСМ с. Постольне»
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області .

3. Мокренко І.В., в.о.завідучої АЗПСМ с. Миколаївка
4. Фельдшер фельдшерського пункту с. Кекине 

Секретар сільської ради Непийвода В.В.
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