
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 квітня 2019 року                                             №388 

смт Голованівськ 

 

Про створення Комунального 

некомерційного підприємства  

«Голованівська  центральна 

районна лікарня» Голованівської  

районної ради 

 

 

Відповідно до пунктом 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», з метою покращення якості медичних послуг в Голованівському 

районі шляхом зміни моделі організації та фінансування вторинної медичної 

допомоги, на виконання рішення районної ради від 09 листопада 2018 року 

№335 «Про реорганізацію комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня» 

  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська 

центральна районна лікарня» Голованівської районної ради шляхом 

перетворення Комунальної установи «Голованівська центральна районна 

лікарня» (код ЄДРПОУ 01995137) в Комунальне некомерційне підприємство 

«Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради. 

 

2. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 

«Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради 

(додається) та вважати чинним з моменту реєстрації підприємства. 

 

3. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство 

«Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради є 

правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого шляхом 



перетворення Комунальної установи «Голованівська центральна районна 

лікарня» (код ЄДРПОУ 01995137). 

 

4. Призначити Піддубну Валентину Феодосіївну на посаду директора 

Комунального некомерційного підприємства «Голованівська центральна 

районна лікарня» Голованівської районної ради шляхом переведення з 

посади головного лікаря Комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня» на термін, визначений у контракті  від 15 листопада 2017 

року між головою районної ради та головним лікарем Комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня». 

 

5. Внести до контракту з Піддубною В. Ф. зміни, пов’язані зі створенням 

Комунального некомерційного підприємства «Голованівська центральна 

районна лікарня» Голованівської районної ради. 

 

6. Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства 

«Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради 

Піддубній В. Ф. здійснити державну реєстрацію підприємства в порядку, 

встановленому чинним законодавством України та організувати внесення 

записів в трудові книжки працівників про зміну найменування Комунальної 

установи «Голованівська центральна районна лікарня» в зв’язку з 

проведенням реорганізації. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

                      

Голова районної ради         Б.КУЧМІЙ 

 

 

 

 

 

 

 


