
                   
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                       одинадцята позачергова сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ № 9 

06 серпня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про внесення змін до структури комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області та затвердження 

Статуту підприємства в новій редакції 

 

 Керуючись ст.25, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 57, 135 Господарського Кодексу України, ст. 

16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

враховуючи спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 06.02.2018р № 178/24 «Про затвердження Порядку 

формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», 

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2001 № 303 «Про 

організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики – сімейної 

медицини», лист Новоолександрівської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області від 30.07.2021р. № 02-24/699, з метою впровадження нових 

підходів щодо організації закладів охорони здоров’я та їх фінансового 

забезпечення. 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до структури комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (код 

ЄДРПОУ 38732879), а саме:  

 1.1. Перетворити Юльївський фельдшерський пункт 

Новоолександрівської сільської ради на Юльївський пункт здоров’я 

Комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області; 

 1.2. Перетворити Григорівський фельдшерський акушерський пункт 

Новоолександрівської сільської ради на Григорівську амбулаторію загальної 

практики та сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області. 



 
 

 2. Затвердити нову редакцію статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області» в 

новій редакції (додається). 

 3. Директору (головному лікарю) Комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області» 

Курган А.П.: 

 3.1. Вжити необхідні заходи щодо врегулювання майнових відносин з 

Кушугумською селищною радою та Новоолександрівською сільською радою, 

що пов’язані із прийняттям цього рішення; 

 3.2. Звернутися до державного реєстратора для проведення державної 

реєстрації нової редакції статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» та здійснити 

всі дії пов’язані із такою реєстрацією. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та соціальної 

політики. 
 

 

 

Селищний голова      В.С. Сосуновський 


