
ПРОЕКТ 

 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

VII скликання 

 _______________сесії 

 

__.11.2017р                                     Летичів                                                № 

 

Про надання дозволу на реорганізацію КЗ 

«Летичівський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради в комунальне 

некомерційне підприємство.  

 

      

Розглянувши лист Летичівського ЦПМСД  від 13.11.2017р   №570, та взявши 

до уваги методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони 

здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, 

схваленою робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони 

здоров’я України (Протокол № 9 від 14 квітня 2017року)  керуючись  ст 42. 

43, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл КЗ «Летичівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Летичівської селищної ради на рерганізацію (перетворення) 

закладу в Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради. 

2. Реорганізацію (перетворення) в Комунальне некомерційне підприємство  

провести відповідно до чинного законодавсмтва. 

3  Головному лікарю  КЗ «Летичіського ЦПМСД» Кухарук Н.Л: 

3.1. Провести державну реєстрацію Комунального некомерційного 

підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради відповідно до чинного законодавства. 

3.2. Забезпечити виготовлення гербової печатки центру (на печатці 

міститься: ідентифікаційний код 38270455, Комунальний некомерційний 

заклад «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради, Україна ). 



3.3 Виготовити штампи для роботи центру ПМСД (на штампі міститься: код 

38270455 Комунальний некомерційний заклад «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради, 

вх.№.___ ). 

3.4. Отримати необхідні ліцензії на медичну практику та право обігу на 

використання наркотичних засобів. 

4 Покласти персональну відповідальність за збереження та використання 

гербової  печатки, та штампів закладу на головного лікаря Кухарук Н.Л 

5. Забезпечити виконання інших заходів, повязаних зі реорганізацією 

(перетворенням) та діяльності Комунального некомерційного підприємства 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійної комісі селищної 

ради з питань  охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту (голова комісії Варченко М.Л). 

 

 

Селищний голова                                                       І. Тисячний 


