
Проект  

 

  

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

  Двадцять сьома сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від     липня  2019 року                    №   

м. Помічна 

 
Про затвердження Статуту  
КНП «Помічнянська міська лікарня»  
Помічнянської міської ради  
       

Відповідно до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України  

про охорону здоров’я», відповідно до Цивільного кодексу України від 

16.01.2003р., Господарського кодексу України від 16.01.2003, Закону України 

від 15.03.2003р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців», враховуючи рішення 22 сесії Помічнянської міської ради від 

21.12.2018 року № 483 «Про перетворення КЗ «Помічнянська лікарня»  у 

Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянська лікарня» 

Помічнянської міської ради» (зі змінами), керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  в и р і ш и л а: 

 

          1. Затвердити Статуту  комунального некомерційного підприємства 

«Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради. (додається) 

 

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення. 

 

 

 

  Міський голова                                                                     Антошик М.М.  
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