
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

 Восьмої сесії 

 

26.03.2021                                     Летичів                                                   № 36 

 

Про внесення змін 

до контракту з керівником КНП  

«Летичівська багатопрофільна лікарня»  

Летичівської селищної ради 

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Летичівської районної ради від 20.10.2020р. №2-39/2020 

«Про зміну складу засновників КНП «Летичівська центральна районна 

лікарня», рішення Летичівської селищної ради від 22.10.2020р. № 3 «Про 

зміну складу засновників КНП «Летичівська центральна районна лікарня», 

рішення Летичівської селищної ради від 24.12.2020р. № 10 «Про 

затвердження Статуту КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області», 

Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до контракту з керівником КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради від 06 червня 2017 

року, а саме: 

1.1. В преамбулі контракту з керівником КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради від 06 червня 2017 

року, в частині оголошення сторін, які уклали даний контракт слова  

«Районна рада, іменована далі Орган управління майном, в особі 

голови районної ради Крутоуза Миколи Тодосовича з однієї сторони та 

громадянина Зьомка Віктора Вікторовича, іменований далі Керівник, з другої 

сторони, уклали цей контракт про таке: Зьомко Віктор Вікторович 

призначається на посаду головного лікаря Летичівської центральної районної 

лікарні» замінити словами  

«Летичівська селищна рада в особі селищного голови Тисячного Ігоря 

Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні з однієї сторони та громадянина Зьомка Віктора Вікторовича, 

іменований далі Директор, з другої сторони, уклали цей контракт про таке: 

Зьомко Віктор Вікторович призначається на посаду директора КНП 



«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради». 

1.2. внести зміни в пункт 6.1. розділі 6 «Відомості про Орган 

управління Майном» та викласти в новій редакції: «Повна назва: Летичівська 

селищна рада; адреса: 31500, смт. Летичів, вул. Соборна, 16; Посада, 

прізвище, ім’я, по батькові керівника Органу управління майном – Селищний 

голова – Тисячний Ігор Іванович»   

1.3.  внести зміни в пункт 6.2. розділі 6 «Відомості про установу» та 

викласти в новій редакції: «Комунальне некомерційне підприємство 

«Летичівська багатопрофільна лікарня», адреса: 31500, смт. Летичів, вул. Ю. 

Савіцького, 36». 

1.4 внести зміни в пункт «Підписи сторін» розділу 6 та викласти в 

новій редакції: «від органу управління майном – Селищний голова І.І. 

Тисячний; Директор КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» В.В. 

Зьомко В.В.» 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і 

спорту, соціального захисту (голова комісії Марущак С. М.)  

 

 

Селищний голова       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 
 

 

 


