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БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ХХХІ СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  04 червня 2018 року                                                  №  -VІІ 

 

Про створення  комунального некомерційного  

підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Богодухівського району» 

Богодухівської районної ради 

  

Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, ст. ст. 104-108 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів 

охорони здоров’я», ст. ст.  43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в   Україні», районна рада      

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Богодухівського району» Богодухівської районної 

ради шляхом реорганізації (перетворення)  КЗОЗ «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Богодухівського району». 

2. Затвердити статут комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» 

Богодухівської районної ради  (додаток 1). 

3. Доручити головному лікарю комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського 

району» Богодухівської районної ради провести реєстрацію Статуту відповідно 

до норм чинного законодавства. 

4. Визначити комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Богодухівського району» Богодухівської районної 

ради правонаступником майна, прав та обов’язків КЗОЗ «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Богодухівського району», відповідно до 

затвердженого в установленому порядку передавального акту. 

5. Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних 

цінностей та активів КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
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Богодухівського району», правонаступнику комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського 

району» Богодухівської районної ради (додаток 2). 

6. Призначити Прошутю Віталія Васильовича на посаду головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Богодухівського району» Богодухівської районної ради 

шляхом переведення  з посади головного лікаря КЗОЗ «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Богодухівського району». 

7. Доручити головному лікарю здійснити державну реєстрацію 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Богодухівського району» Богодухівської районної ради 

згідно норм чинного законодавства.     

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 

(Ситник Л.М.). 

 

 

Голова районної ради                                                 С.Ф. Панов  


