
 
 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 грудня 2017 року                   № 243 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до Статуту 

КУ «Голованівська центральна 

районна лікарня» 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 4.1.3 Розділу IV Порядку 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району, затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 2010 року № 

326 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл 

та селищ району», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Статуту Комунальної установи «Голованівська  

центральна районна лікарня», затвердженого рішенням районної ради від 28 

лютого 2014 року № 411, а саме: 

 

- пункт 4.1. Розділу IV «Управління Голованівською ЦРЛ  та її  

структурні підрозділи» викласти в новій редакції: «4.1. Голованівську ЦРЛ 

очолює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється із 

посади за рішенням сесії Голованівської районної ради шляхом укладання 

контракту за поданням голови Голованівської районної державної 

адміністрації або голови Голованівської районної ради, або тимчасово 

виконуючий обов’язки головного лікаря, який призначається на посаду за 

розпорядженням голови Голованівської районної ради за поданням голови 

 

 

 



Голованівської районної державної адміністрації або голови Голованівської 

районної ради». 

 

- підпункт 4.5.10 пункту 4.5. викласти в новій редакції: «Організовує та  

несе повну відповідальність за проведення публічних закупівель в 

Голованівській ЦРЛ»; 

 

- пункт 4.5. доповнити підпунктом 4.5.27 «Самостійно визначає  

організаційну структуру лікарні, граничну чисельність працівників, 

розробляє штатний розпис  згідно з чинними нормативно- правовими актами 

та подає його, в установленому порядку, на затвердження головному 

розпоряднику коштів»; 

 

- пункт 4.8. Розділу ІV «Управління Голованівською ЦРЛ та її  

структурні підрозділи» виключити. 

2. Доручити головному лікарю КУ «Голованівська центральна районна  

лікарня» Піддубній Валентині Феодосіївні здійснити заходи щодо державної 

реєстрації змін до Статуту КУ «Голованівська ЦРЛ» відповідно до вимог 

чинного законодавства та після здійснення реєстрації копію статуту надати 

до виконавчого апарату районної ради. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні комісії  

районної ради з соціальних питань та з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 


