
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 26.04.2018 № 01
с. Миколаївка
Про затвердження Статуту
комунального некомерційного
підприємства Миколаївської сільської ради
«Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини с. Постольне»

Відповідно  до  Законів  України  «Основи  законодавства  України  про
охорону  здоров’я»,  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України  щодо  удосконалення  законодавства  з  питань  діяльності  закладів
охорони  здоров’я»,  Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  30
листопада 2016р. № 1033 «Про схвалення Концепції реформи фінансування
системи  охорони  здоров’я»   та  «Методичних  рекомендацій  з  питань
перетворення закладів  охорони здоров’я  бюджетних установ у  комунальні
некомерційні підприємства»,  а також листа Міністерства охорони здоров’я
України від 24.04.2017 № 19.1-09-850/11229 щодо переліку закладів охорони
здоров’я  первинної  ланки з очікуваним терміном їх реорганізації та інших
нормативно-правових  актів,  що  регулюють  суспільні  відносини  в  галузі
охорони  здоров’я,  керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

1. Затвердити  Статут  комунального  некомерційного  підприємства
Миколаївської  сільської  ради   «Амбулаторія  загальної  практики
сімейної медицини с. Постольне» (додаток 1).

2. Вважати  юридичною  адресою  Підприємства:  будинок  75  А,  вулиця
Центральна, село Постольне, Сумський район , Сумська область.

3. Призначити  головним  лікарем  комунального  некомерційного
підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної
практики  сімейної  медицини  с.  Постольне»  Білінську  Антоніну



Володимирівну  продовживши  з  нею  трудові  відносини  шляхом
переукладення контракту. 

4. Головному лікарю комунального закладу  Миколаївської сільської ради
«Центральна  амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини  с.
Постольне» Білінській А.В.:

4.1. Після завершення процедури перетворення комунального закладу 
Миколаївської  сільської  ради «Центральна амбулаторія загальної  практики
сімейної медицини с. Постольне», в комунальне некомерційне підприємство
Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної
медицини  с.  Постольне»,  надати  документи  на  державну  реєстрацію
новоствореної юридичної особи.

4.2. Господарську діяльність до державної реєстрації комунальне 
некомерційне  підприємство   Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія
загальної  практики  сімейної  медицини  с.  Постольне»,  здійснювати  у
відповідності  до  Статуту  комунального  закладу   Миколаївської  сільської
ради  «Центральна  амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини  с.
Постольне».

5. Рішення другої сесії першого пленарного засідання сільської ради 
восьмого скликання від 06.01.2017 № 04 «Про створення комунального 
закладу Миколаївської  сільської ради Сумського району «Центральна
амбулаторія загальної  практики сімейної медицини с. Постольне», вважати 
таким що втратило чинність з дня державної реєстрації комунального 
некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини с. Постольне».

6. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника
сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчого  комітету
А.В.Дзюбинського. 

Сільський голова С.В.Самотой


