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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VП  скликланя  

РІ  ШЕННЯ  

Про  порядок  погодження  Киево-Святошинською  районною  радою  
документів, пов'язаних  із  реорганіsаціею  sакладів  охорони  здоров'я  

Відповідно  до  Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», у  
зв'язку  з  реорганізаціею  Комунального  закладу  «Киево-Святошинська  районна  
стоматологічна  поліклініка», Комунального  закладу  «Киево-Святошинський  центр  
первинної  медико-санітарної  допомоги» та  Центральної  районної  лікарні  Киево- 
Святошинського  району, враховуючи  висновки  і  рекомендації  постійної  комісії  

, районної  ради  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення, районна  рада  

вирішила: 

1. На  виконання  п.7.1, 7.2 рішення  районної  ради  «Про  припинення  шляхом  
реорганізації  (перетворення) Комунального  закладу  Киево-Святошинської  районної  
ради  «Киево-Святошинська  районна  стоматологічна  поліклініка» та  утворення  
Комунального  некомерційного  підприемства  «Районна  стоматологічна  поліклініка  
Киево-Святошинської  районної  ради» призначення  керівника  та  затвердження  
Статуту  Комунального  некомерційного  підприемства  «Районна  стоматологічна  
поліклініка  Киево-Святошинської  районної  ради» здійснюеться  розпорядженням  
голови  Киево-Святошинської  районної  ради, на  підставі  висновків  спільного  
засідання  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення  та  з  питань  управління  
комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  
господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій  та  
за  попереднім  погодженням  з  Киево-Святошинською  районною  державною  
адміністраціею . 

2. На  виконання  п.5.б, 5.7 рішення  районної  ради  «Про  припинення  шляхом  
реорганізації  (перетворення) Комунального  закладу  «Киево-Святошинський  центр  
первинної  медико-санітарної  допомоги» та  утворення  Комунального  некомерційного  
підприемства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  Киево-Святошинської  
районної  ради» призначення  керівника  та  затвердження  Статуту  Комунального  
некомерційного  підприемства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  Киево- 
Святошинської  районної  ради» здійснюеться  Киево-Святошинською  районною  
державною  адміністраціею  за  погодженням  з  районною  радою, яке  відбуваеться  
шляхом  видання  розпорядження  голови  Киево-Святошинської  районної  ради, на  
підставі  висновків  спільного  засідання  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  
охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення  та  



з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій . 

З. На  виконання  п.5.б, 5.7 рішення  районної  ради  «Про  припинення  шляхом  
реорганізації  (перетворення ) Центральної  районної  лікарні  Киево-Святошинського  
району  та  утворення  Комунального  некомерційного  підприемства  «Центральна  
районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради» призначення  керівника  та  
затвердження  Статуту  Комунального  некомерційного  підприемства  «Центральна  
районна  лікарня  Киево-Святошинської  районної  ради» здійснюеться  Киево- 
Святошинською  районною  державною  адміністраціею  за  погодженням  з  районною  
радою, яке  відбуваеться  шляхом  видання  розпорядження  голови  Киево- 
Святошинської  районної  ради, на  підставі  висновків  спільного  засідання  постійних  

, комісій  районної  ради  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення  та  з  питань  управління  комунальним  майном, 
діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно- 
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій . 

4. 	Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення  та  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  управління  
комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  
господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій . 
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