
 

У К Р А Ї Н А  

    КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

   ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16 жовтня 2012 року № 1987 

  

Про внесення  змін  
до Статуту комунального закладу  
«Центральна міська лікарня м. Кіровограда»  
та затвердження Статуту в новій редакції 
 
 
        Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 54,         
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  
вимог статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» та розпорядження Кіровоградського міського голови від 25 квітня 
2012 року  № 42 «Про запровадження контрактної форми трудового договору з 
керівниками закладів охорони здоров’я», відповідно до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 865 «Про 
перейменування вулиць Карла Маркса, Леніна, Володарського та        
Поперечної 2-ї»  Кіровоградська міська рада    
 

В И Р І Ш И Л А: 
                                                                         
            1.  Внести зміни  до Статуту комунального закладу "Центральна міська 
лікарня м. Кіровограда", затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 
від 24 грудня 2009 року № 2965, зареєстрованого державним реєстратором 
виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради  18 березня 2011 року        
№ 14441050005004232, а саме:  
 
 пункт 1.1. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції: 

«1.1. Даний Статут прийнятий  зі змінами в новій редакції, замість 
Статуту, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 грудня 
2009 року № 2965, зареєстрованого державним реєстратором виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 18 березня 2011 року                                    
№ 14441050005004232, регулює діяльність комунального закладу “Центральна 
міська лікарня м. Кіровограда” (надалі – Заклад)»; 
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пункт 1.5. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції: 
«1.5. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

органах Державної казначейської служби України, гербову та круглі печатки зі 
своїм найменуванням, штампи, бланки. Є правонаступником майнових прав та 
всіх зобов’язань 1-ї міської лікарні, яка припинена як юридична особа, шляхом 
приєднання до комунального закладу «Центральна міська лікарня                       
м. Кіровограда»; 

пункт 1.12. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції: 
«1.12. Місцезнаходження Закладу: 
25006,   м. Кіровоград, вул. Дворцова, 45/35»; 
пункт 5.1. розділу 5 «Управління Закладом»  викласти в новій редакції: 
«5.1. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін»; 

з розділу 5 «Управління Закладом»  виключити пункт 5.3. 
 

2. Затвердити Статут комунального закладу «Центральна міська лікарня 
м. Кіровограда» в новій редакції, що додається.  

 
  3. Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради зареєструвати 

Статут комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Кіровограда» в 
новій редакції згідно з чинним законодавством України.   

 
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дьячука С.С. 

 
 

 
Міський голова                                                                                            О.Саінсус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пасічник  24 45 11 


