
                                                           
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  23.12.2020                                                 № 45 

с. Миколаївка 

Про внесення змін до рішення від 08.02.2018 року № 13 «Про Порядок 

призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств 

(закладів) охорони здоров’я, що належать до комунальної власності 

Миколаївської сільської територіальної громади»» 

 

  

У зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 

16 жовтня 2014р. № 642 «Про затвердження Порядку укладання контракту з 

керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової 

форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони 

здоров’я», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019р. № 792 «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником 

державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм 

контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

сільська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни у підпункт 1.3 пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії  

сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 08.02.2018 № 13 «Про 

Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств 

(закладів) охорони здоров’я, що належать до комунальної власності 

Миколаївської сільської територіальної громади», виклавши його у наступній 

редакції: 

«Форму контракту з керівником комунального некомерційного 

підприємства, що належить до комунальної власності Миколаївської 

сільської територіальної громади (додаток 3 додається)». 

2. Додаток 3 до рішення дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання  

Миколаївської сільської ради від 08.02.2018 № 13, викласти у відповідності до 

Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу 

охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або 

комунального некомерційного підприємства, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 792 (додаток 1 додається). 

 



3. На підставі пункту 3 рішення дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання  

Миколаївської сільської ради від 08.02.2018р. № 13 Миколаївському сільському 

голові переукласти контракти з керівниками комунальних некомерційних 

підприємств Миколаївської сільської ради відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 792. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію із   

соціальних питань, забезпечення законності та правопорядку, депутатської 

діяльності та етики, освіти, охорони здоров‘я, культури та спорту (голова 

постійної комісії Стрельченко В.Л. 

 

 

 

Сільський голова          Сергій САМОТОЙ 


