
      

                                                       
     У К Р А Ї Н А 

      КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

           Запорізького району Запорізької області 

              сімнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 9 

02 лютого  2022р. 

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 лист Новоалександрівської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області від 24.01.2022 № 02-24/82, з метою оптимізації витрат та 

зменшення видатків селищного бюджету на утримання комунального 

некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області, 

 

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.Припинити функціонування: 

        1.1.Амбулаторій загальної практики-сімейної медицини: 

 
Назва амбулаторії Адреса 

1. 2. 

Лежинська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини 

70431, с. Лежине, 

вул. Центральна, 58А 

Новоолександрівська амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини 

70433, с. Новоолександрівка, 

вул. Центральна, 50А 

Степненська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини 

70432, с. Степне,  

вул. Першотравнева, 42 



 
 

Наталівська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини 

70430, с. Наталівка,  

вул. Ювілейна, 18 

Григорівська амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини 

70411, с. Григорівка,  

вул. Радісна, 82 

           1.2.Юльївського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого 

за адресою: 70434, с. Юльївка, вул. Шевченка, 12.    

         1.3. Пунктів здоров`я:  
Назва пункту Адреса 

Шевченківський ПЗ 
70432, с. Шевченківське,  

вул. Миру, 71 

Новостепнянський ПЗ 
70432, с. Новостепнянськ,  

вул. Гагаріна, 69А 

Малокатеринівський ПЗ 
70454, смт Малокатеринівка,  

вул. Зарічна, 16 

 

        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. Тимчасово виконуючому обов’язки  директора (головного лікаря) 

Комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області» Моряку Ю.О.: 

 3.1. Вжити необхідні заходи щодо врегулювання майнових відносин з 

Кушугумською селищною радою та Новоолександрівською та Степненською 

сільськими радами, 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» 

Кушугумськогї селищної ради Запорізького району Запорізької області та 

здійснити всі дії пов’язані із такою реєстрацією. 

         4. Затвердити штатний розпис  Комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 

рік (додається). 

 5. 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 


