
                                                      

                                         УКРАЇНА         
                     CТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

   ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ, ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

               LХХVІІІ  CЕСІЯ  VІІ   СКЛИКАННЯ 

                                             

«25»   серпня  2020 року                            Р І Ш Е Н Н Я   № 3934 

 

«Про  призначення  директора  комунального некомерційного підприємства  
«Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської  селищної  ради ». 
 

 

       Відповідно, до  Закону України «Про внесення змін до  деяких 
законодавчих актів України  щодо  удосконалення  законодавства з  
питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», Закону  України 
«Основи законодавства України» про охорону  здоров’я», Наказу  МОЗ  
від 29.07. 2016 року № 801  «Про  затвердження  Положення про центр 

первинної медичної (медико-санітарної допомоги  та положень  про 
його підрозділи», наказу Міністерства праці та соціальної політики 
України  МОЗ від 05.10.2005 р № 308/519 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ 
соціального захисту населення» (із змінами), та Постанови КМУ від 
30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і  коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із 
змінами), враховуючи подання конкурсної комісії на заміщення 
вакантної посади, згідно протоколу № 5 від 03.03.2020 року, керуючись 
ст.26,32,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Старосалтівська  селищна рада   ВИРІШИЛА: 
 

1.Призначити  директором  комунального некомерційного підприємства  
«Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської  селищної  ради Дрожжину Марію Володимирівну             

з 02 вересня 2020 року. 

 

2.Доручити Старосалтівському селищному голові Коновалову Е.П. 
укласти  контракт з директором  комунального некомерційного 
підприємства  «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Старосалтівської  селищної  ради Дрожжиною Марію 
Володимирівною строком на 3 (три) роки. 

 

 



3.Доручити директору Дрожжиній М.В. вчиняти дії, пов’язані з 
внесенням відомостей що підлягають державній реєстрації в порядку 

визначеному чинним законодавством України та здійснити заходи щодо 

забезпечення повноцінного функціонування закладу. 
 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
депутатські комісії з питань бюджету (Тимофєєв В.І.) та з питань 
законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської 
етики, місцевого самоврядування (Гордієнко О.М.). 
 

 

 

 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано   Е.П.Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


