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Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 

105, статей 106, 107, 109  Цивільного кодексу України, пункту 30 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

урахуванням рішень Київської міської ради від 01.12.2011 року № 731/6967 

«Про питання діяльності поліклініки сімейного лікаря «Русанівка» 

Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»,                       

від 01.12.2011 року № 732/6968 «Про питання діяльності дитячої поліклініки 

№ 1 Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»,                        

від 01.12.2011 року № 733/6969 «Про питання діяльності поліклініки  № 1 

Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»,                        

від 01.12.2011 року № 734/6970 «Про питання діяльності поліклініки № 2 

Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»,                       

від 01.12.2011 року № 735/6971 «Про питання діяльності поліклініки № 3 

Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»,                       

від 01.12.2011 року № 736/6972 «Про питання діяльності Центральної 

районної поліклініки Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»,           

з метою організації діяльності комунальних некомерційних підприємств 

Дніпровського району м. Києва: 

Про внесення змін до розпоряджень 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 06.04.2012р. № 129,  

від 06.04.2012р. № 130, від 06.04.2012р. № 131, 

від 06.04.2012р. № 132, від 06.04.2012р.  № 133,                     

від 06.04.2012р. № 136 

 

 

 



1. п.1.8.  розділу 1 Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району          

м. Києва», затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 06.04.2012р. № 129 «Про організаційно-

правові заходи щодо створення комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району           

м. Києва»,  викласти в такій редакції: 

п.1.8. «Підприємство має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і 

первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у 

встановленому законодавством порядку, фінансові операції здійснює через 

органи Державної казначейської служби України за місцем знаходження та  

установи банків». 

2. п.1.8. розділу 1 Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського 

району м. Києва», затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 06.04.2012р. № 130 «Про 

організаційно-правові заходи щодо створення комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» 

Дніпровського району м. Києва», викласти в такій редакції: 

п.1.8. «Підприємство має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і 

первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у 

встановленому законодавством порядку, фінансові операції здійснює через 

органи Державної казначейської служби України за місцем знаходження та  

установи банків». 

3. п.1.8.  розділу 1 Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дніпровського району    

м. Києва», затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 06.04.2012р. № 131 «Про організаційно-

правові заходи щодо створення комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дніпровського району     

м. Києва»,   викласти в такій редакції: 

п.1.8. «Підприємство має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і 

первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у 

встановленому законодавством порядку, фінансові операції здійснює через 

органи Державної казначейської служби України за місцем знаходження та  

установи банків». 

4. п.1.8.  розділу 1 Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Дніпровського району   

м. Києва», затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 06.04.2012р. № 132 «Про організаційно-

правові заходи щодо створення комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Дніпровського району    

м. Києва»,   викласти в такій редакції: 



п.1.8. «Підприємство має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і 

первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у 

встановленому законодавством порядку, фінансові операції здійснює через 

органи Державної казначейської служби України за місцем знаходження та  

установи банків». 

5. п.1.8.  розділу 1 Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району   

м. Києва», затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 06.04.2012р. № 133 «Про організаційно-

правові заходи щодо створення комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району    

м. Києва»,   викласти в такій редакції: 

п.1.8. «Підприємство має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і 

первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у 

встановленому законодавством порядку, фінансові операції здійснює через 

органи Державної казначейської служби України за місцем знаходження та  

установи банків». 

6. п.1.8.  розділу 1 Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва», 

затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 06.04.2012р. № 136 «Про організаційно-правові 

заходи щодо створення комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва»,   

викласти в такій редакції: 

п.1.8. «Підприємство має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і 

первинний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у 

встановленому законодавством порядку, фінансові операції здійснює через 

органи Державної казначейської служби України за місцем знаходження та  

установи банків». 

7. Керівникам зазначених комунальних некомерційних підприємств 

вжити організаційно – правові заходи щодо проведення державної реєстрації 

змін до Статутів. 

8. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Дейнегу О.П. 

 

 

 Голова                                                                                            О. Шевчук 

 

 

 


