МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
від 30 липня 2013 року

РІШЕННЯ
м. Мала Виска

№ 260

Про внесення змін до рішення
районної ради від 25 грудня 2012 року № 211
На підставі статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 25 грудня 2012 року №211 «Про
створення центру первинної медико-санітарної допомоги», доповнивши його пунктами 5,6,7,8
та 9 наступного зміту:
«5. Затвердити Склад комісії районної ради по розмежуванню рухомого та нерухомого
майна між Маловисківською ЦРЛ та комунальним закладом «Маловисківський центр
первинної медико-санітарної допомоги»:
голова комісії :
Жовтило Л.Б. - заступник голови районної ради;
співголова комісії: Бровченко Л.В. — заступник голови райдержадміністрації ;
секретар комісії: Топчієнко А.Я. — начальник відділу районної ради з питань
управління об'єктами спільної власністі
територіальних громад району;
члени комісії:
Боюк В.М – голова постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров”я, соціального захисту, соціального забезпечення
населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та
у справах сім”ї;
Чурпій К.Л. – головний лікар ЦРЛ;
Демченко
А.П.
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації ;
Васильченко Т.В. – головний бухгалтер ЦРЛ;
Левченко О.М. – головний лікар ЦПМСД;
Чернецька Ю.В. – бухгалтер ЦРЛ.
6. Маловисківській центральній районній лікарні здійснити наступні реорганізаційні
заходи:
а) у відповідності до вимог чинного трудового законодавства України здійснити
необхідні заходи у зв’язку зі зміною в організації праці, переведенням працівників лікарських
амбулаторій і ФАПів до комунального закладу «Маловисківський центр первинної медикосанітарної допомоги»;

б) до 12 серпня 2013 року провести інвентаризацію власних активів і зобов'язань та
здійснити передачу з балансу Маловисківської ЦРЛ майна, медобладнання та автотраспорту
на баланс комунального закладу Маловисківського ЦПМСД;
в) до 1 вересня 2013 року подати на затвердження районної ради зміни до Статуту
Маловисківської ЦРЛ у зв’язку зі зміною в організації праці та порядку її фінансування.
7. Визначити
Маловисківську районну державну адміністрацію уповноваженим
органом управління комунального закладу Маловисківський ЦПМСД.
8. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
забезпечити
фінансування новоствореного комунального закладу Маловисківський ЦПМСД з 1 листопада
2013 року за рахунок коштів районного бюджету відповідно до чинного порядку».
«9. Після реєстрації змін в Статуті Маловисківської центральної районної лікарні та
Статуту комунального закладу «Маловисківський центр первинної медико-санітарної
допомоги» внести зміни до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад
Маловисківського району».
2. Пунк 5 рішення вважати пунктом 10.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації і з питань
охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти, культури,
спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї.

Голова районної ради

С.Сосновська

