
       

   
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                      чотирнадцята позачергова сесія восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ № 3 

17 листопада 2021р.                                                                                                                           

смт.Кушугум                                                                    

 

Про заходи, пов’язані із повною перевіркою діяльності Комунального 

некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

 

 Керуючись ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», ст.ст. 65, 78 Господарського кодексу України, ст.ст.1, 2 Закону 

України «Про оплату праці», ст.ст. 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, п. 15 контракту з директором (головним лікарем) КНП 

«Кушугумський центр ПМСД» КСР ЗР ЗО від 14.06.2021р., враховуючи 

рішення Кушугумської селищної ради від 17.11.2021р. № 3  «Про проведення 

повної перевірки діяльності Комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області», скарги, що 

надходять до селищної ради стосовно діяльності цього підприємства, 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Тимчасово припинити погодження (є такими, що не підлягають виплаті) 

директору (головному лікарю) Комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (надалі 

Підприємство) Курган А.П. (або особі, що виконує її обов’язки) премій, 

надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених п. 15 контракту 

з директором (головним лікарем) Підприємства Курган А.П. від 14.06.2021р., 

у тому числі матеріальної допомоги тощо, до прийняття селищною радою 

відповідного рішення з цього приводу.  

 

2. Зобов’язати директора (головного лікаря) Комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (надалі 

Підприємство) Курган А.П. (або особу, що виконує її обов’язки) погоджувати 

нарахування премій, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, 

матеріальної допомоги тощо працівникам Підприємства, з Кушугумським 

 



 

 

 

селищним головою, на період, до прийняття селищною радою іншого рішення 

з цього приводу.  

 

3. Зобов’язати директора (головного лікаря) Підприємства Курган А.П. (або 

особу, що виконує її обов’язки) надавати до Кушугумської селищної ради, 

детальний розрахунок нарахувань премій, надбавок, гарантійних і 

компенсаційних виплат, матеріальної допомоги тощо працівникам 

Підприємства, з поясненнями стосовно кожного працівника Підприємства про 

його (їх) особисті заслуги у своїй роботі, що стало підставою нарахування 

йому (їм) таких виплат. 

 

4. Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. здійснювати 

відповідне погодження нарахування премій, надбавок, гарантійних і 

компенсаційних виплат, матеріальної допомоги тощо працівникам 

Підприємства, за результатами висновків і рекомендацій постійної комісії 

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

культури та соціальної політики Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну   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 


