
                     
     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

         Запорізького району Запорізької області 

          чотирнадцята позачергова  сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 2 

 

17 листопада 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про проведення повної перевірки діяльності Комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

 

 Керуючись ст.ст. 17, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 65, 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 1.3, 1.4, 1.6, 

7.4.7, 7.5.19 Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області, враховуючи скарги, 

що надходять до селищної ради стосовно діяльності цього підприємства, з 

метою недопущення дестабілізації роботи підприємства, що має важливу 

соціальну значимість для населення Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Розпочати повну перевірку діяльності Комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (надалі 

Підприємство). 

 2. Зобов’язати директора (головного лікаря) Підприємства – Курган 

А.П., (або особу, що виконує його обов’язки) надавати інформацію, 

документи, пояснення тощо, виконувати доручення, накази, тощо щодо 

діяльності Підприємства, пов’язані із проведенням повної перевірки 

діяльності Підприємства, на запит (вимогу) Кушугумського селищного голови 

Кушугумської селищної ради, в строк вказаний в такому запиті (вимозі). 

3. Зобов’язати Кушугумського селищного голову Кушугумської 

селищної ради Сосуновського В.С.: 

3.1. забезпечити проведення повної перевірки Підприємства, в разі 

необхідності залучати відповідних фахівців (організації, підприємства, 

органи), відповідних працівників Кушугумської селищної ради, депутатів 

постійної комісії селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного 

виховання, культури та соціальної політики Кушугумської селищної ради, що 

будуть здійснювати таку перевірку; 



3.2. отримувати від директора (головного лікаря) Підприємства – Курган 

А.П. (або особи, що виконує його обов’язки), інформацію, документи, 

пояснення тощо, пов’язані із проведенням перевірки діяльності Підприємства. 

 4. За результатами перевірки діяльності Підприємства та в разі 

встановлення порушень чинного законодавства, статуту Підприємства, умов 

контракту з директором (головним лікарем) Підприємства від 14.06.2021р., з 

боку директора (головного лікаря) Підприємства Курган А.П., (або особи, що 

виконує його обов’язки), надати право Кушугумському селищному голові 

Сосуновському В.С. на підставі висновків профільної депутатської комісії 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, 

культури та соціальної політики, виносити, розпорядженням селищного 

голови, керівнику Підприємства Курган А.П., або особі, що виконує його 

обов’язки (в разі, якщо порушення вчинені цією особою), догану. 

 5. Встановити строк здійснення перевірки – безстроково, якщо 

селищною радою не прийняте інше рішення з цього приводу.  

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

фізичного виховання, культури та соціальної політики Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

 

 

 

Селищний голова       В.С.Сосуновський 


