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ПРОЕКТ    РІШЕННЯ
 
 
  м. Прилуки № 

 

Про відокремлення фінансової діяльності
Прилуцької міської стоматологічної поліклініки

 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, Закону України “Основи законодавства України про
охорону здоров'я”,  пунктів 6,7 Закону України “Про внесення змін до Основ
законодавства  України  про  охорону  здоров'я  щодо  удосконалення  надання
медичної  допомоги”,  розглянувши лист  головного  лікаря  Прилуцької  міської
стоматологічної  поліклініки  ПОДРУЖИНА  С.В.  від  20.09.2017  року  “Щодо
фінансово-економічного  відокремлення  Прилуцької  міської  стоматологічної
поліклініки” , службову записку заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих  органів  ради  ФЕСЕНКО  Т.М.  від  09.10.2017  року,  з  метою
забезпечення   структурного,  функціонального  та  фінансово-економічного
розмежування  Прилуцької  міської  стоматологічної  поліклініки  як  окремої
структурної одиниці та отримання статусу розпорядника коштів для виконання
пріоритетних  завдань  медичної  галузі  відповідно  до  визначених  чинним
законодавством норм міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Забезпечити  фінансово-економічне  розмежування  Прилуцької  міської
стоматологічної поліклініки та КЛПЗ “Прилуцька центральна міська лікарня”
шляхом  надання  Прилуцькій  міській  стоматологічній  поліклініці  дозволу  на
самостійне  здійснення  фінансової  діяльності  за  рахунок  реорганізації
централізованої бухгалтерії комунального лікувально-профілактичного закладу
“Прилуцька центральна міська лікарня”.

2.  Головному лікарю комунального лікувально-профілактичного закладу
“Прилуцька  центральна  міська  лікарня”  ІВЧЕНКО  Л.В.  ужити  заходів,
передбачених чинним законодавством України,  що повязані  з  реорганізацією
централізованої бухгалтерії комунального лікувально-профілактичного закладу
“Прилуцька центральна міська лікарня”.

3.  Затвердити  Статут  Прилуцької  міської  стоматологічної  поліклініки  в
новій редакції (додається).



4.  Уповноважити  головного  лікаря  Прилуцької  міської  стоматологічної
поліклініки ПОДРУЖИНА С.В. підписати Статут у новій редакції.

5. Рішення міської ради (28 сесія 6 скликання) від 22 березня 2012 року
№2  “Про  затвердження  Статуту  Прилуцької  міської  стоматологічної
поліклініки” вважати таким, що втратило чинність.

6. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  депутатську
комісію з питань освіти,  медицини, молоді,  культури, фізкультури,  спорту та
соціального захисту населення (ПРАВОСУД О.М.).

 
 

Міський голова                                                                                О.М. ПОПЕНКО
 
 

 


