
  

 

 

                                             
                                                                      УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                                  сьома   сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ №18 
 01 квітня 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 п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 57, 78, 135 Господарського Кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони 

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

здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Деякі 

питання удосконалення системи охорони здоров’я», враховуючи наказ 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.02.2018 № 

178/24 «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання 

первинної медичної допомоги», відповідно до розпорядження Кабінету міністрів 

України від 12.06.2020 № 713-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Запорізької області», рішенням 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області від 

04.02.2021 №2 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району 

Запорізької області Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізького району 

Запорізької області», рішенням Виконавчого комітету Новоолександрівскої 

сільської рали Запорізького району Запорізької області від 30.03.2021 № 22 «Про 

переведення діяльності Веселянської амбулаторії загальної практики», з метою 

впровадження нових підходів щодо організації закладів охорони здоров’я та їх 

фінансового забезпечення,   

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

          ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни до структури комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області, а саме:  

 



 

 

1.1. виключити зі структури Амбулаторію загальної практики – сімейної 

медицини № 1, розташовану за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Лікарняна, 

будинок 18; 

1.2. виключити зі структури Веселянську амбулаторію загальної практики 

– сімейної медицини, розташовану за адресою: Запорізька область, Запорізький 

район, село Веселянка, вулиця Миру, будинок 14; 

1.2. Малокатеринівський фельдшерський пункт перетворити у 

Малокатеринівський пункт здоров’я. 

 

2. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області в новій редакції 

(додається). 

 

3. В.о. директора (головного лікаря) комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області Коваль 

Ю.В.:  

 

3.1) вжити необхідні заходи щодо врегулювання майнових відносин з 

Кушугумської селищною радою та Новоолександрівською сільською радою; 

3.2) розробити та затвердити фіксований графік роботи 

Малокатеринівського пункту здоров’я; 

3.3) забезпечити працевлаштування працівників, що підлягають 

звільненню в результаті зміни в структурі підприємства на вакантні посади 

комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області з додержанням вимог трудового законодавства України; 

3.4) виключити Бессікало Володимира Івановича (РНОКПП 1858908752) з 

представників комунального некомерційного підприємства «Кушугумський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області; 

3.5) здійснити державну реєстрацію комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області в новій 

редакції згідно вимог діючого законодавства. 

 

4. Голові Кушугумської селищної ради: 

1) забезпечити утримання пункту здоров’я згідно санітарних норм для 

забезпечення умов прийому пацієнтів згідно графіку роботи пунктів здоров’я; 

2) забезпечити відповідальне збереження переданого від комунального 

некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області майна; 

3) укласти договори з організаціями енергопостачання для утримання 

Малокатеринівського пункту здоров’я. 

 

 



 

 

 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову 

Кушугумської селищної ради . 

 

 

Селищний голова В.С. Сосуновський  

 

 

 
  
 


