
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сорок дев’ята сесія 

 

__.04.2018 р.                                Летичів                                                №  

 

Про внесення змін до контракту №8 від 29.03.2018р. 

з головним лікарем комунального закладу 

«Летичівський центр первинної медико –  

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради  

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до комунальної 

власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням сесії 

Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р., рішення 49 сесії 

Летичівської селищної ради від __04.2018р. №__, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до контракту №8 від 29.03.2018р. з головним лікарем 

комунального закладу «Летичівський центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Летичівської селищної ради Кухарук Наталією Леонідівною,  

шляхом укладення додаткової угоди, яка є його невід'ємною частиною 

(додаток 1). 

 

2. Завідувачу сектору організаційно-кадрової роботи селищної ради вжити 

заходів, передбачених трудовим законодавством України. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 

питань дотримання прав людини, законності, профілактики, злочинності, 



запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту (секретар 

комісії Кліпановська Н.М.) 

 

 

Селищний голова                                                    І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 1  

        До рішення 49 сесії  

        Летичівської селищної ради 

        від ___.04.2018р. №___                                                                                     

 

 

Додаткова угода № 1 

 до контракту №8 від 29.03.2018р. з головним лікарем 

комунального закладу «Летичівський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 

 

 

смт Летичів                 «__»  квітня 2018р. 

 

Летичівська селищна рада (далі – Орган управління майном) в особі 

селищного голови Тисячного Ігоря Івановича, який діє на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення селищної ради від 

13.11. 2015 року №1-1/2015, з одного боку, та головний лікар комунального 

закладу «Летичівський центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради Кухарук Наталія Леонідівна(надалі – Керівник), 

якиа діє на підставі контракту та рішення 46 сесії Летичівської селищної ради 

№41 від «01» лютого 2018 року, уклали дану додаткову угоду про внесення 

до контракту №8 від 29.03.2018р., а саме: 

 

1. В тексті укладеного Контракту слова «Комунальний заклад 

«Летичівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради» в усіх відмінках замінити  на  «Комунальне некомерційне 

підприємство «Летичівський центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради». 

 

2. Інші умови контракту залишаються незмінними. 

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і є 

невід’ємною частиною контракту № 8 від 29.03.2018р. 

4. Дана додаткова угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з 

яких має однакову юридичну силу, по одному для Сторін. 

 

 

 

 

 



Від Органу управління майном                       Керівник 

   

          Голова селищної ради                               головний лікар комунального  

                                                                               некомерційного підприємства           

                                                                               «Летичівський центр первинної   

                                                                               медико – санітарної допомоги»              

                                                                               Летичівської селищної ради 

  

____________І.І. Тисячний                       _____________Н.Л. Кухарук 

                  М.П.                                                                 М.П.                                                          

 

 


