
                                                                                                                                 
                                                                  УКРАЇНА                                       
                              СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                               LХV   СЕСІЯ    VІІ СКЛИКАННЯ 

 

від 28 січня   2020  року                                              РІШЕННЯ   №  3361 

 
«Про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Вовчанського району Харківської області до комунальної власності Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської області підрозділів Комунального підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Вовчанського району», що знаходяться на території  Старосалтівської 
селищної ради». 

 

      Керуючись ст. ст.26,32,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та 

Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення LХІV   сесії 
Старосалтівської селищної ради VІІ скликання №3245/1 від 20.12.2019 року «Про  створення  
комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського району Харківської 
області», рішення   ХLІІ  (позачергової) сесії  Вовчанської районної  ради VІІ скликання  від 

  21.01.2020 року. «Про надання  згоди на  передачу із спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Вовчанського району Харківської області до 
комунальної власності Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської 
області підрозділів Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Вовчанського району», що знаходяться на території  Старосалтівської селищної 
ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань  комунальної 
власності та житлово-комунального господарства Старосалтівська селищна рада      
ВИРІШИЛА: 
1. Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Вовчанського району Харківської області до комунальної власності Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського району Харківської області структурних підрозділів 
Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вовчанського 
району», Вовчанської районної ради, згідно  переліку (додаток №1). 
2.Створити комісію з приймання-передачі  майна  спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Вовчанського району Харківської області до 
комунальної власності Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської 
області у  складі: 
Бурменко А.В. – заступник  селищного голови з питань  виконавчої діяльності   
                            голова комісії; 
Струк     В.В.   -  начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського  
                           обліку,  член  комісії; 
Леонец   О.С.  – начальник юридичного  відділу;  
Дрожжина М.В.- директора директора комунального  некомерційного підприємства 
«Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної  допомоги  Старосалтівської селищної 
ради»  Вовчанського району Харківської    області;  
Ліца    К.О.     – головний  лікар КП  «ЦПМСД» Вовчанського району (за згодою); 

Скрипка О.    – головний бухгалтер КП  «ЦПМСД» Вовчанського району( за згодою); 
Заіченко Н.    -  старша медсестра КП  «ЦПМСД» Вовчанського району  (за згодою); 
Новикова Н.М. - голова постійної депутатської комісії з питань  комунальної власності та 
житлово-комунального господарства ( за згодою).              
 

3.Контроль за виконанням рішення покласти  постійну депутатську комісії з питань  
комунальної власності та житлово-комунального господарства  (Новікова Н.М.) та постійну 
депутатську комісію.  

 

      Старосалтівський   селищний  голова  оригінал підписано    Е.П.Коновалов 

  



 

 

 
                                                                                             Додаток  № 1 

                                                                    До рішення  LХV    СЕСІЇ    VІІ СКЛИКАННЯ 

                                                                                     № 3361  від   28.01.2020   року 

 

                                            Перелік 

 Закладів  охорони здоров’я, які  передаються  з КП «Центр первинної  
медико-санітарної допомоги» Вовчанської  районної ради в комунальну 
власність Старосалтівської селищної ради. 
 

1.Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1 смт  Старий Салтів 
вул. Перемоги ,14 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини  № 2 смт Старий Салтів, 
вул. Лісна ,23 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини  с. Гонтарівка, вул. 
Дмитріївська,100 

Фельдшерський пункт с. Зарічне, вул. Озерна, 1 

Фельдшерський пункт с. Молодова, вул. Дружби 9А/2 

Фельдшерський пункт с. Томахівка, вул. Перемоги, 17 

Фельдшерський пункт  с. Шестакове, вул. Шкирівка, 296/А 

Фельдшерський пункт  с. Кирилівка , вул. Центральна, 6/7 

Фельдшерський пункт  с. Хотімля, вул. Єсеніна, 7/1 

 

 

 

 

  Старосалтівський   селищний  голова   оригінал підписано     Е.П.Коновалов 

 


