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       Проєкт вноситься 

                                                                          селищним головою 

 

_____________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 
від ____ ________ 2022 року                                                                    № ____ 

 

смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Олександрівський  

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської  селищної ради Кропивницького  

району Кіровоградської області  

 

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

місцеве самоврядування в Украïнi, статей 32, 49-2 Кодексу законів про працю 

України, статті 35-1 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я», пункту 1 статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення 

тридцять другої Олександрівської селищної  ради восьмого скликання          

від 24 червня 2022 року №3919 «Про затвердження граничної штатної 

чисельності комунального некомерційного підприємства «Олександрівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області», наказу в.о. директора 

від 29 червня 2022 року №47-к «Про затвердження граничної штатної 

чисельності комунального некомерційного підприємства «Олександрівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області та зміни істотних умов 

праці та можливе вивільнення працівників» та наказу в.о. директора             

від 30 червня 2022 року №48-к «Про зміну істотних умов праці та можливе 

вивільнення працівників КНП «Олександрівський ЦПМСД», -  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, затвердженого рішенням двадцять першої сесії Олександрівської 

селищної ради восьмого скликання  від 30 листопада 2021 року №2658 «Про 

затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
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Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області» , а саме: 

викласти додаток до п. 7.1 розділу 7 «Організаційна структура 

Підприємства» в новій редакції. (додається) 

2. Уповноважити керівника комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області здійснити заходи щодо державної реєстрації комунального 

некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» відповідно до чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення  покласти  на  постійні комісії  

селищної ради: 

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності;  

з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 

захисту населення.  

 

 

 

 

 

Селищний голова Олександр БЕЗПЕЧНИЙ  
 

 

 
 



 

 

Додаток  
СТРУКТУРА 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ» ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 

 

ДИРЕКТОР 

Медичний директор 

Структурні підрозділи: 
Олександрівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини: 

Несватківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Івангородський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Бірківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Новоосотський фельдшерсько-акушерський пункт;  

Староосотський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Вищеверещаківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Соснівський фельдшерсько-акушерський пункт;             

Бовтиський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Розумівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Лісівський фельдшерсько-акушерський пункт;   

Родниківський фельдшерсько-акушерський пункт;       

Букварський фельдшерсько-акушерський пункт;               

Красносільський  фельдшерсько-акушерський пункт; 

Цвітненський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Ставидлянський  фельдшерсько-акушерський пункт; 

Красносілківський фельдшерсько-акушерський пункт;  

Голиківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Єлизаветградківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини: 

Михайлівський фельдшерсько-акушерський пункт;                 

Підлісненський фельдшерсько-акушерський пункт; 

Ясинівський фельдшерсько-акушерський пункт. 

 

Адміністративний 

підрозділ 

Бухгалтерія 

Інформаційно-аналітичний 

кабінет 

Господарча частина  

 


