
Проект 

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

(двадцять четверта сесія сьомого скликання) 

___________________ 2018 року 

        м. Чернігів 
 

Про затвердження Статуту 

комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський 

районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Чернігівської районної ради 

Чернігівської області в новій 

редакції 
 

Керуючись пунктом 12.1. розділу 12 Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області, затвердженого рішенням Чернігівської районної ради  Чернігівської 

області 24 липня 2018 року та пунктом 20 частини першої статті 43  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підпункт 

133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та звернення  

комунального некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області, районна рада в и р і ш и л а :  

1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області в новій редакції, що 

додається. 

2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області Куниці В. М. здійснити 

заходи щодо державної реєстрації Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської області у новій редакції. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 

ради з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, спорту 

та туризму. 
 
 

Голова районної ради                                                                     О. М. Ларченко 



Аркуш погодження 

проекту рішення районної ради «Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області в новій редакції» 

Подає:   

Голова районної ради  О. М. Ларченко 
  

Підготовлено:  
 

Начальник відділу комунального майна 

виконавчого апарату районної ради  Н. Г. Хренова 
 

Головний лікар комунального 

некомерційного підприємства 

«Чернігівський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Чернігівської районної ради  В. М. Куниця 
  

Погоджено:  
 

Заступник голови районної ради  В. А. Поліщук 
 

Заступник голови Чернігівської 

районної державної адміністрації  А. Л. Курданов 
 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради 

 

С. М. Струк 
 

Керівник апарату Чернігівської 

районної державної адміністрації 

 

Т. П. Куриленко 
 

Заступник керівника апарату  

ЧРДА - начальник юридичного відділу, 

по роботі з персоналом та зверненнями 

громадян 

 

Т. П. Шара 
 

 
 

 

 



Список розсилки 

рішення районної ради  

«Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області в новій редакції» 

№ 

п/п 

Найменування адресату Кількість екземплярів 

1. 
Відділ комунального майна виконавчого 

апарату районної ради 
1 

2. 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Чернігівський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

1 

3. Чернігівська районна державна адміністрація 1 

 


