
ПРОЕКТ  

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

 
___________________ 2019 року м. Вижниця 

 

Про внесення змін до статуту комунального  

некомерційного підприємства 

«Берегометський центр первинної  

медико-санітарної допомоги»  

Вижницької районної ради 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною 3 статті 64 Господарського Кодексу України, 

відповідно до частини 15 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» зі змінами та доповненнями,  пунктів 7.3.3., 12.1., 12.2. Статуту КНП 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної 

ради, розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної 

ради від 05.09.2019 року № 266 про вирішення питання надання самостійного 

затвердження штатного розпису підприємства,  враховуючи висновки постійних комісій 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту  та з питань 

власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій, з метою оперативного вирішення питань стосовно затвердження 

чисельності працівників та штатного розпису комунального некомерційного підприємства 

«Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної 

ради, районна рада  

 

ВИРІШИЛА:   

 

1. Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства «Берегометський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради, надавши право 

керівнику центру самостійно затверджувати чисельність та штатний розпис цього 

підприємства, а саме:  

 - пункт 8.3. Статуту викласти в такій редакції: «8.3. Керівник Підприємства 

самостійно визначає і затверджує чисельність та штатний розпис Підприємства, на 

підставі кошторису, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для 

забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.». 

 

2. Головному лікарю  комунального некомерційного підприємства «Берегометський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вижницької районної ради (Козоріз Т.А.) в 

порядку, встановленому чинним законодавством України вжити заходів щодо проведення 

державної реєстрації змін до Статуту підприємства. 

 



3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з 

питань освіти,  охорони здоров’я, культури, молоді та спорту та з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Голова районної ради                    М. Андрюк 

 

Виконавець:  

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

Керуючий справами районної ради    Г. Івоняк 

 

Керівник апарату Вижницької  

районної державної адміністрації     М. Фуштей 

 

 

Завідувач загального відділу районної ради   Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового комплексу,  

земельних відносин, охорони довкілля  

та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти,  охорони здоров’я,  

культури, молоді та спорту      О. Сащук 

 


