
МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

СОЛОНЯНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Солонянського району Дніпропетровської області 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я
Про перейменування та затвердження Статуту 
Комунального некомерційного підприємства

«Солонянська Багатопрофільна  Лікарня» Солонянської селищної ради
__________________________________________________________________

Відповідно  до  ст.  17,  25,  26,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статті  108  Цивільного  кодексу  України,  статті  78
Господарського  кодексу  України,  Законів  України  «Про  державну  реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських  формувань»,
«Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові
гарантії  медичного  обслуговування  населення»,  «Про внесення  змін до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  удосконалення  законодавства  з  питань
діяльності  закладів  охорони  здоров`я»  від  06.04.2017  №  2002-VIII,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р.  № 1013-р
«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» з
метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості обстежень,
діагностики та лікування різних захворювань мешканців Солонянської селищної
ради,  ефективного  використання  кадрового  потенціалу,   рішення  сесії  від
26.12.2019 № 1-  44/VІІ «Про прийняття до комунальної власності Солонянської
селищної  ради  Комунального  підприємства  «Солонянська  центральна  районна
лікарня»  Дніпропетровської  обласної  ради»,  враховуючи висновки  постійної
комісії  з  питань  соціального  захисту  населення,  освіти,  культури  та  спорту,
охорони здоровя, селищна рада  вирішила:

1. Перейменувати  комунальне  підприємство  «Солонянська  центральна
районна  лікарня»  Дніпропетровської  обласної  ради»  у  комунальне  некомерційне
підприємство «Солонянська  Багатопрофільна  Лікарня»  Солонянської  селищної
ради.  

Скорочена назва КНП «Солонянська Лікарня».



2.  Затвердити  Статут  Комунального  некомерційного  підприємства
«Солонянська  Багатопрофільна  Лікарня»  Солонянської  селищної  ради
Дніпропетровської області (додається).

3.  Органом управління майном Комунального некомерційного підприємства
«Солонянська Багатопрофільна Лікарня» визначити Солонянську селищну раду.

4.  Директору  Комунального  некомерційного  підприємства  «Солонянська
Багатопрофільна Лікарня» Кучеренку Г.Б. вчинити дії щодо проведення державної
реєстрації  підприємства  в  органах  державної  реєстрації  та  здійснити  необхідні
заходи  з  організації  роботи  підприємства  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства.

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з
питань  соціального  захисту  населення,  освіти,  культури  та  спорту,  охорони
здоровя.

Селищний голова М.М.Копейко

смт. Солоне
24.01.2020
№ 2-45/VІІ

 


