ПРОЕКТ







Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10», затвердженого рішенням Одеської міської ради                            від 22.01.2010 року № 5318-V»



Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку зі зміною адреси комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                           «Про  внесення змін до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10», затвердженого рішенням Одеської міської ради                               від 22.01.2010 р. № 5318-V» (додається).

2.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Павлову О.О.



Міський голова	О. Костусєв




Керуюча справами	Т. Герасименко

Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від
№

Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 року № 5318-V

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі розпорядження Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради від 03.10.2011 року № 425/01-08 «Про присвоєння поштової адреси нежитловому комплексу міської клінічної лікарні № 10 за адресою: вулиця Маршала Малиновського, 61-А», у зв’язку зі зміною адреси комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Внести зміни до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10», затвердженого рішенням Одеської міської ради                                від 22.01.2010 р. № 5318-V (додаються).

	2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Статуту комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10», затвердженого рішенням Одеської міської ради                                 від 22.01.2010 р. № 5318-V, відповідно до чинного законодавства.

	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.


Міський голова	О. Костусєв



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами	Т. ГерасименкоДодаток 
до рішення Одеської міської ради від
№



ЗМІНИ 

ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10», ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22.01.2010 РОКУ № 5318-V 


ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ

	Пункти 2.3 та 2.4 статті 2 Статуту викласти у наступній редакції:
	«2.3. Місцезнаходження Установи: Україна, 65074, м. Одеса,                       вул. Маршала Малиновського 61-А.
2.4. До складу Установи без права юридичної особи входять:
	- стаціонарні відділення, розташовані за адресою: Україна, 65074,                              м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-А;
	- поліклінічне відділення, розташоване за адресою: Україна, 65074,                   м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-А;
- відділення амбулаторного діалізу, розташоване за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 71/1;
	- централізована   бухгалтерія,   розташована   за   адресою:  Україна,  65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського 61-А».



Секретар ради	     О. Бриндак

















Вик.: Калинчук 

