
 

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 
Від 29.06.2021 № 5 – 269       

 

Про утворення спостережної ради та 

затвердження її персонального складу при 

Комунальному некомерційному підприємстві  

«Канівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Канівської міської ради 

Черкаської області  

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з  метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною 

здоров’я, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1077 

«Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми 

контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», Статуту 

Комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Канівської міської ради Черкаської області, керуючись статтею 24 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII, 

враховуючи рекомендації постійних комісії ради, Канівська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити спостережну раду при Комунальному некомерційному підприємстві 

«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради 

Черкаської області (код ЄДРПОУ - 38682646) (далі – спостережна рада). 

2. Затвердити персональний склад представників громадськості, громадських 

об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, до спостережної ради 

при Комунальному некомерційному підприємстві «Канівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області згідно з додатком 1. 

3. Відділу інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Канівської 

міської ради Черкаської області (Наливайко Т.В.) розмістити на офіційному сайті Канівської 

міської ради Черкаської області повідомлення про  утворення спостережної ради при 

Комунальному некомерційному підприємстві «Канівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області. 

4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови 

Жівотову Т.П. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань Регламенту, правопорядку, культури, освіти, охорони здоров’я, молоді, спорту 

та соціальної політики (Ткаченко С.С.). 

                                                 

 

Міський голова                                                                   Ігор РЕНЬКАС 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Канівської міської ради 

від 29.06.2021  № 5 – 269  

 

СКЛАД 

представників громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють 

професійне самоврядування, до спостережної ради при Комунальному некомерційному 

підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської 

міської ради Черкаської області  
 

1. Діхтяренко Олена Василівна – головний спеціаліст виконавчого комітету Канівської 

міської ради, 

2. Пилипенко Анатолій Григорович – начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Канівської міської ради, 

3. Бакум Сергій Іванович – депутат Канівської міської ради, 

4. Коба Андрій Віталійович – приватний стоматолог, член Канівської міської організації 

«Партія зелених України», 

5. Ніколенко Жанна Василівна – член ГО «Інваліди Чорнобиля», 

6. Порожній Микола Вікторович – член ГО «Канівська спілка учасників АТО 

«Нескорені», 

7. Ренькас Тетяна Ігорівна – депутат Канівської міської ради, 

8. Кекух Тетяна Володимирівна – депутат Канівської міської ради, 

9. Капустян Наталія Іванівна – голова ГО «КООІ «Відродження», 

10. Авраменко Євгеній Миколайович – член ГО «Побратими Черкащини», 

11. Бовшик Микола Юрійович – член ГО «Інваліди Канівщини». 

 

 

 

Секретар міської ради        Оксана П’ЯТКОВА 

 

 

 

 

 

 

 


