
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  внесення  змін  до  Контракту  з  головним  лікарем  КНП
«Центральна  амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини
с.  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської  сільської  ради  від
20.01.2017р.

Відповідно до ст.  26  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»,  на виконання наказу Міністерства  охорони здоров’я України від
29.03.2002 року № 117 зі змінами «Довідник кваліфікаційних характеристик
професій  працівників.  Випуск  78.  Охорона  здоров’я»,  розглянувши  лист
головного лікаря КНП «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини  с.  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської  сільської  ради  від
11.11.2021 р. № 110, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до  Контракту,  укладеного  між  Нижньосироватською
сільською радою, в особі сільського голови Суспіцина Вячеслава Юрійовича
та  головним  лікарем  Комунального  некомерційного  підприємства
«Центральна  амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини с.  Нижня
Сироватка»  Нижньосироватської  сільської  ради  Бойчином  Володимиром
Михайловичем  від 20 січня 2017 року, шляхом укладення додаткової угоди
(додаток 1).

2. Уповноважити сільського голову – Суспіцина Вячеслава Юрійовича
на підписання додаткової угоди з директором комунального некомерційного
підприємства  «Центральна  амбулаторія  загальної  практики-сімейної
медицини  с.  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської  сільської
ради – Бойчином Володимиром Михайловичем.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  Нижньосироватської  сільської  ради  з  питань  освіти,  культури,
фізкультури та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.



Сільський голова                                             Вячеслав СУСПІЦИН
Додаток 1
до  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської сільської ради від 17.11.2021 р.
«Про внесення змін до Контракту з головним лікарем
КНП  «Центральна  амбулаторія  загальної  практики-
сімейної  медицини  с.  Нижня  Сироватка»
Нижньосироватської сільської ради від 20.01.2017 р.»

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до контракту від 20 січня 2017 року 

з головним лікарем некомерційного комунального підприємства
«Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради

с. Нижня Сироватка                                                          17.11.2021 р.

Нижньосироватська сільська рада, в особі сільського голови Суспіцина
Вячеслава  Юрійовича,  який  діє  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»  (далі  –  Орган  управління  майном),  з  однієї
сторони, та головний лікар Бойчин Володимир Михайлович (далі - Керівник),
з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду до контракту від 20 січня 2017
року, про таке:

Внести  зміни  до  Контракту,  укладеного  між  Нижньосироватською
сільською радою, в особі сільського голови Суспіцина Вячеслава Юрійовича
та  головним  лікарем  Комунального  некомерційного  підприємства
«Центральна  амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини с.  Нижня
Сироватка»  Нижньосироватської  сільської  ради  Бойчином  Володимиром
Михайловичем,  від 20 січня 2017 року, а саме:

-  змінити  назву  посади  керівника  комунального  некомерційного
підприємства  «Центральна  амбулаторія  загальної  практики-сімейної
медицини  с.  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської  сільської  ради  з
«Головний лікар» на «Директор» у відповідних формах та відмінках.

Іншу  умови  контракту  не  зачеплені  даною  угодою,  залишаються
незмінними.

Дана  додаткова  угода  набуває  чинності  з  моменту  підписання  її
сторонами.

Додаткова  угода   складена  у  двох  примірниках,  кожний  з  яких  має
однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною контракту.

Орган управління майном                Керівник

___________Вячеслав  СУСПІЦИН              ___________Володимир

БОЙЧИН



Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО


