
 
                                                                                                             ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дев’ята  позачергова  сесія  восьмого  скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

від «    »                            2021р. 

         м. Кременчук 

 

Про затвердження переліку 

підприємств, установ, організацій, 

що надають соціально важливі 

послуги населенню 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна», з метою забезпечення 

доступності і якості первинної медико-санітарної допомоги населенню 

Кременчуцького району,  

 

районна рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню Кременчуцького району (додається). 

2. Рекомендувати Комунальному некомерційному медичному 

підприємству «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району продовжити дію договору оренди 

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району № 1 від 02 

січня 2019 року щодо передання у строкове платне користування приміщення 

площею 278,2 кв.м., розміщеного за адресою: м. Кременчук, проспект 

Полтавський, 40, та договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого 

або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл 

Кременчуцького району № 2 від 02 січня 2019 року щодо передання у строкове 

платне користування приміщення площею 159,6 кв.м., розміщеного за адресою: 

м. Кременчук, проспект Полтавський, 40, укладеного між КНМП «Кременчуцька 

центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького 

району та КП «Кам’янопотоківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», для розміщення в них КП «Кам’янопотоківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

Кременчуцької районної ради з питань самоврядування, адміністративно-

територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, 

правопорядку та боротьби з корупцією. 

 

 

      Голова  

районної ради                   Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради                              Володимир САВЧЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради                              Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

Начальник загального відділу  

Кременчуцької районної ради    Світлана ГРИНЬ 

 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради  

з питань самоврядування,  

адміністративно-територіального  

устрою, депутатської діяльності  

та етики, законності, правопорядку  

та боротьби з корупцією                                        Сергій ЧИНЧИК 

 

  



 

 
Додаток 
до рішення дев’ятої позачергової сесії  

Кременчуцької районної ради восьмого скликання 

від «___» __________ 2021р.  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню 

Кременчуцького району 

 

 

1) комунальне підприємство «Кам’янопотоківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

 

 

Заступник голови 

районної ради                            Іван ІПАТЕНКО 


