
КАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                            Р І Ш Е Н Н Я                            

30.05.2018 № 24-15/VII
м. Канів

Про створення   комунального
некомерційного  підприємства
«Канівський  центр первинної
медико-санітарної  допомоги»
Канівської районної ради

    Відповідно  до  статей  43,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань»,  на
виконання  вимог  статей  104-108  Цивільного  кодексу  України,  статей  56,  59
Господарського  кодексу  України,  статті  16  Закону  України  «Основи
законодавства  України  про  охорону  здоров'я»,  Закону  України  «Про  державні
фінансові  гарантії  медичного  обслуговування  населення»,  з  метою  виконання
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  30.11.2016  №  1013-р  «Про
схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Закону
України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та
враховуючи листи Канівської районної державної адміністрації від 23.04. 2018  №
01-01-36/797, виконавчого комітету Таганчанської сільської ради від 17.04.2018
№  138/02-10,  з  метою    розвитку  первинної  медико-санітарної  допомоги  в
Канівському  районі,  впровадженні  системи  оплати  за  надані  медичні  послуги
заснованої  на  результаті,  враховуючи  принцип  «гроші  ходять  за  пацієнтом»,
районна рада

ВИРІШИЛА:

1.   Створити  юридичну  особу  комунальне  некомерційне  підприємство
«Канівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної
ради (далі – Центр) шляхом перетворення із Комунального закладу «Канівський
центр первинної  медико-санітарної  допомоги»  Канівської  районної  ради,  що є
спільною  власністю  територіальних  громад  сіл  Канівського  району,  за
юридичною адресою 19030, Черкаська область, Канівський район, с. Ковалі, вул.
Центральна, 18.

2.  Встановити,  що  комунальне  некомерційне  підприємство  «Канівський
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Канівської  районної  ради  є
правонаступником Комунального закладу «Канівський центр первинної медико-
санітарної  допомоги»  Канівської  районної  ради,  у  частині  майна,  прав  та
обов’язків відповідно до передавального акту.  



3.  Затвердити  статутний  капітал  комунального  некомерційного
підприємства  «Канівський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Канівської  районної  ради  в  розмірі  п’ятнадцять  мільйонів  дев’ятсот  тисяч
чотириста п’ятдесят дев’ять (15900459) гривень 00 копійок.

4.  Затвердити  Статут  комунального  некомерційного  підприємства
«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної
ради (додається).

5.  Затвердити  структуру  комунального  некомерційного  підприємства
«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної
ради (додаток №1).

6. Затвердити штатний розпис комунального некомерційного підприємства
«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної
ради (додаток № 2).

7.  Затвердити  перелік  нерухомого  майна,  що  передається  в  оперативне
управління  комунальному  некомерційному  підприємству  «Канівський  центр
первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради (Додаток №3).

8.  Забезпечити  фінансування  комунального  некомерційного  підприємства
«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної
ради  в  межах  видатків  по  галузі  охорони  здоров'я   з  районного  бюджету
відповідно до чинного законодавства. 

9.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  постійні  комісії
районної ради: з питань планування, бюджету і фінансів, соціально-економічного
розвитку  та  соціального  захисту  населення;  з  питань  управління  комунальним
майном,  житлово-комунального  господарства,  побутового,  торгівельного
обслуговування,  транспорту,  зв’язку  і  будівництва,  приватизації,  власності,
підприємництва,  інвестицій  та  захисту  прав  споживачів;  з  питань  охорони
здоров’я,  материнства  та  дитинства,  освіти,  науки,  культури,  духовності,
молодіжної політики фізкультури та спорту.

Голова районної ради                                                   О.М. Лактіонов
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