
                                                                                                         
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  21 грудня 2012 року        №  280 

смт. Голованівськ 

 

Про комунальний заклад «Голованівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника головного 

лікаря КУ «Голованівська центральна райнна лікарня» Фоменко М.П. щодо  

створення Комунального закладу «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» та  на виконання Програми економічних реформ на 2010-

2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» та Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 

«Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», керуючись статею 

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

нормативного забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 

районі, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити комунальний заклад  «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги».  

2. Затвердити Статут комунального закладу  «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (додається). 

 3. Доручити голові Голованівської районної ради Чушкіну О.І. за 

поданням районної держаної адміністрації призначити виконуючого обов’язки 

головного лікаря   комунального закладу  «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 4. Виконуючому обов’язки головного лікаря  комунального закладу  

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  : 

- забезпечити здійснення державної реєстрації комунального закладу  

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» у порядку, 

встановленому чинним законодавством; 

- провести розрахунок штатного розпису; 



- провести роботу по отриманню ліцензій Міністерства охорони здоров’я 

України на медичну практику та роботу з наркотичними речовинами та 

прекурсорами даного закладу. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення. 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради 

від 21 грудня 2012року 

№ 280 
 

 

СТАТУТ 

комунального закладу  

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» є заклад охорони здоров’я, що створено з метою 

забезпечення потреб населення району у первинній медико-санітарній допомозі  

1.2. Комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» створений рішенням Голованівської районної ради від            

21 грудня 2012 року №____  «Про Комунальний заклад «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та підпорядковується Голованівській 

районній раді, Голованівській районній державній адміністрації, управлінню 

охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації (в частині 

забезпечення державної політики та забезпечення виконання актів 

законодавства в галузі охорони здоров’я України, державних стандартів, 

критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного 

середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, а також 

додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, 

вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних 

матеріалів і технологій).  

1.3. Комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» є окремою юридичною особою. 

1.4. Комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує 

ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.5. Комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України (далі – 

МОЗ України), управління охорони здоров’я Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, правовими актами Голованівської районної ради та 

Голованівської районної державної адміністрації і цим Статутом.    

1.6. Ліквідація та реорганізація Комунального закладу «Голованівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснюються за рішенням 

Голованівської районної ради відповідно до чинного законодавства України. 

 

 



2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА 

 

2.1. Повне найменування юридичної особи: Комунальний заклад 

«Голованівський центр первинної  медико-санітарної допомоги». 

2.2. Скорочене найменування юридичної особи: КЗ «ГЦПМСД». 

2.3. Юридична адреса закладу: 26500, Україна, Кіровоградська область,   

Голованівський район, смт Голованівськ, вул. XXII Партз’їзду,  2. 

2.4. Телефон/факс/ юридичної особи: 21253/05252 21253. 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Основними завданнями КЗ «ГЦПМСД» є: 

3.1.1. Організація надання прикріпленому населенню ПМСД. 

3.1.2. Забезпечення належної доступності та якості ПМСД для 

прикріпленого населення. 

3.1.3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають 

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі ─ ВМД), третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі ─ ТМД) та екстрену медичну 

допомогу (далі ─ ЕМД). 

3.1.4. Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню. 

3.1.5.  Планування розвитку ПМСД. 

3.1.6. Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМСД. 

3.1.7. Здійснення фінансового, матеріально-технічного та кадрового 

забезпечення ПМСД. 

3.1.8. Забезпечення взаємодії між підрозділами КЗ «ГЦПМСД» в 

інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення. 

3.1.9. Сприяння доступності для населення сільської місцевості 

стоматологічної та екстреної медичної допомоги. 

3.2. Відповідно до покладених на нього завдань КЗ «ГЦПМСД» 

забезпечує: 

3.2.1. Надання населенню ПМСД. 

3.2.2. Належну та рівну доступність ПМСД для населення шляхом 

розвитку мережі підрозділів ПМСД, наближених до місць проживання 

населення. 

3.2.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМСД 

(лікар загальної практики-сімейний лікар, у тому числі лікар загальної 

практики-сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної 

практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з КЗ «ГЦПМСД» у 

цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний). 

3.2.4. Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації 

пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до 

медичного маршруту пацієнта. 

3.2.5. Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівнях. 

3.2.6. Здійснення диспансеризації населення. 

3.2.7. Діяльність з придбання, перевезення, зберігання, використання та 

знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх 



аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи 

сильнодіючих засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на 

здійснення відповідних видів діяльності у КЗ «ГЦПМСД», амбулаторіях як 

його відокремлених підрозділах у порядку, встановленому постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589 «Про затвердження 

Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом». 

3.2.8. Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів. 

3.2.9. Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення 

здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги. 

3.2.10. Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань. 

3.2.11. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних 

захворювань. 

3.2.12. Проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів 

масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань. 

3.2.13. Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих 

для отримання санаторно-курортного лікування. 

3.2.14. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності.  

3.2.15. Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на  

медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну 

реабілітацію. 

3.2.16. Виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами 

окремих груп населення відповідно до чинного законодавства України. 

3.2.17. Взаємодію своїх структурних підрозділів з дитячими дошкільними 

закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними 

органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової 

інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення 

здоров’я населення. 

3.2.18. Управління та контроль якості надання медичної допомоги у 

структурних підрозділах. 

3.2.19. Організаційно-методичну роботу з надання ПМСД у структурних 

підрозділах за такими напрямами: 

3.2.19.1. Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної 

інформації. 

3.2.19.2. Звітування відповідно до підпорядкування та надання 

оперативної інформації. 

3.2.19.3. Аналіз стану здоров’я населення. 

3.2.19.4. Вивчення і прогнозування потреби населення у ПМСД. 

3.2.19.5. Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до 

потреб населення. 

3.2.19.6. Аналіз доступності ПМСД для населення, планування розвитку 

мережі та її кадрового забезпечення. 

3.2.19.7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі 

безперервне навчання кадрів без відриву від виробництва (разом з вищими 

медичними навчальними закладами). 



3.2.19.8. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, 

лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМСД, 

сучасних інформаційних технологій. 

3.2.19.9. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю 

надання ПМСД. 

3.2.20. Аналіз стану фінансового забезпечення КЗ «ГЦПМСД» і його 

структурних підрозділів та розробляє фінансові плани. 

3.2.21. Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного 

призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних 

для функціонування КЗ «ГЦПМСД»  та його підрозділів. 

3.2.22. Утримання будівель, споруд і технічних засобів КЗ «ГЦПМСД» та 

його підрозділів у належному стані. 

3.2.23. Належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання 

у підрозділах КЗ «ГЦПМСД». 

3.2.24. Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у 

підрозділах КЗ «ГЦПМСД». 

3.2.25. Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання 

та інвентаря. 

3.2.26. Планування ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним 

обладнанням та інвентарем. 

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

  

4.1. КЗ «ГЦПМСД» є неприбутковою установою. 

4.2. КЗ «ГЦПМСД» користується закріпленим за ним майном спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району на праві 

оперативного управління. 

4.3. КЗ «ГЦПМСД»  здійснює господарську діяльність. 

4.4. Збитки, завдані КЗ «ГЦПМСД»  внаслідок виконання рішень органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 

неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 

органами добровільно або за рішенням суду. 

4.5. Для здійснення господарської діяльності КЗ «ГЦПМСД»  залучає і 

використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, 

використання яких не заборонено чинним законодавством України. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

5.1. КЗ «ГЦПМСД»  має право:  

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від 

форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 

необхідних для виконання покладених на КЗ «ГЦПМСД»  завдань. 

5.1.2. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству 

України.  

5.2. КЗ «ГЦПМСД»:  



5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному 

забезпеченню своєї роботи. 

5.2.2. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування в межах своїх повноважень.  

5.2.3. Веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством 

України.  

 

6. УПРАВЛІННЯ 

 

6.1. Очолює КЗ «ГЦПМСД» головний лікар, який призначається на 

посаду за рішенням сесії Голованівської районної ради шляхом укладання 

контракту, або тимчасово виконуючий обов’язки головного лікаря, який 

призначається на посаду за розпорядженням голови Голованівської районної 

ради. 

6.2. Повноваження головного лікаря, або тимчасово виконуючого 

обов’язки головного лікаря: 

6.2.1. Здійснює загальне керівництво КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.2. Спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції                   

КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.3. Призначає своїх заступників та керівників структурних підрозділів 

КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.4. Здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у  

КЗ «ГЦПМСД» за погодженням з керівниками структурних підрозділів. 

6.2.5. Затверджує плани роботи КЗ «ГЦПМСД» та його структурних 

підрозділів. 

6.2.6. Затверджує режим роботи КЗ «ГЦПМСД»  та його структурних 

підрозділів за поданням їх керівників. 

6.2.7. Організує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків 

роботи підрозділів КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.8. Видає накази по КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.9. Затверджує посадові інструкції працівників КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.10. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління 

якістю у КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.11. Забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці 

у КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.12. Заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому 

законодавством порядку. 

6.2.13. Укладає договори від імені КЗ «ГЦПМСД». 

6.2.14. Представляє інтереси КЗ «ГЦПМСД»  в органах судової влади. 

6.2.15. Від імені власника підписує колективний договір з одним або 

кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво 

трудовим колективом КЗ «ГЦПМСД»  органами, а у разі відсутності таких 

органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим 

колективом КЗ «ГЦПМСД». 

  

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  



 

7.1. Структурними підрозділами КЗ «ГЦПМСД»  є:  

7.1.1. Адміністративна частина/управління. 

7.1.2. Господарська частина. 

7.1.3. Лікувально-профілактична служба, що складається  

 

з амбулаторій, які є відокремленими структурними підрозділами КЗ 

«ГЦПМСД»:   

- Троянська сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини,  

- Клинівська сільська лікарська амбулаторія,  

- Молдовська сільська лікарська амбулаторія,  

- Перегонівська сільська лікарська амбулаторія,  

- Побузька лікарська амбулаторія;  

 

та амбулаторії, яка є структурним підрозділом ЦПМСД:  

- Голованівська лікарська амбулаторія. 

 

7.1.4. У складі амбулаторій долікарську медичну допомогу надають 

фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти: 

 

- Голованівська лікарська амбулаторія:  

1) фельдшерський  пункт с-ща Голованівськ, 

2) Краснепільський фельдшерський пункт, 

3) Межиричківський фельдшерсько-акушерський пункт,  

4) Наливайківський фельдшерський  пункт, 

5) Олександрівський фельдшерський пункт, 

6) Шепилівський фельдшерський  пункт;   

 

- Троянська сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини:  

1) Ємилівський фельдшерсько-акушерський пункт, 

2) фельдшерський пункт с-ща Ємилівка,  

3) Журавлинський фельдшерський пункт; 

 

- Клинівська сільська лікарська амбулаторія:  

1) Вербівський фельдшерський пункт,  

2) Грузянський фельдшерсько-акушерський пункт, 

3) Семидубський фельдшерський пункт; 

 

- Молдовська сільська лікарська амбулаторія:  

1) Красногірський фельдшерський пункт, 

2) Люшнюватський фельдшерський пункт, 

3) Роздольський фельдшерський пункт, 

4) Свірневський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 

- Перегонівська сільська лікарська амбулаторія:  



1) Давидівський  фельдшерський пункт, 

2) Іллічівський фельдшерський пункт, 

3) Крутеньківський фельдшерсько-акушерський пункт, 

4) Лащівський фельдшерський пункт,  

5) Лебединський фельдшерський пункт, 

6) Полониський фельдшерський пункт, 

         7) Табанівський фельдшерський пункт;   

 

- Побузька лікарська амбулаторія:  

1) Капітанківський фельдшерсько-акушерський пункт, 

2) Липовеньківський фельдшерсько-акушерський пункт, 

3) Маринопільський фельдшерський пункт,  

4) Новосільський фельдшерський пункт,  

5) Одайський фельдшерський пункт, 

6) Пушківський фельдшерський пункт, 

7) Розкішненський  фельдшерський пункт.  

 

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 

 

8.1. Майно КЗ «ГЦПМСД» є спільною власністю територіальних громад 

сіл та селищ Голованівського району і закріплене за КЗ «ГЦПМСД» на правах 

оперативного керування.  

8.3.Джерелами формування майна КЗ «ГЦПМСД» є: 

8.3.1. Кошти загального фонду бюджету. 

8.3.2. Кошти спеціального фонду бюджету. 

8.3.3. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України. 

8.4. Структура, штатний розпис та кошторис КЗ «ГЦПМСД»  

розробляється головним лікарем КЗ «ГЦПМСД», або тимчасово виконуючим 

обов’язки головного лікаря  КЗ «ГЦПМСД» згідно з чинними нормативно-

правовими актами, в межах доведеного фонду на оплату праці, який подає його, 

в установленому порядку, на затвердження головному розпоряднику коштів 

вищого рівня. 

8.5. Фінансування КЗ «ГЦПМСД»: 

фінансування діяльності КЗ «ГЦПМСД» здійснюється у встановленому 

порядку за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, 

відповідно до чинного законодавства України; 

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та 

фінансової діяльності КЗ «ГЦПМСД»  здійснюється власником майна та 

уповноваженими державними контролюючими органами у визначеному 

чинним законодавством України порядку. 

8.6. КЗ «ГЦПМСД» здійснює облік результатів своєї діяльності, веде 

статистичну звітність і подає її відповідним за напрямами діяльності у 

визначеному чинним законодавством України порядку. 

Керівники структурних підрозділів КЗ «ГЦПМСД» несуть 

відповідальність за достовірність та своєчасність подання фінансової, 

статистичної та іншої звітності згідно з чинним законодавством України. 

 



9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

9.1. Члени трудового колективу мають право брати участь в управлінні 

КЗ «ГЦПМСД»  через загальні збори трудового колективу, професійну спілку, 

яка діє у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом 

на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи                             

КЗ «ГЦПМСД», а також з питань соціально-культурного і побутового 

обслуговування. 

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності 

- вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси 

працівників в органах управління КЗ «ГЦПМСД» відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 

участь в управлінні КЗ «ГЦПМСД», не може обиратися головний лікар                  

КЗ «ГЦПМСД», або тимчасово виконуючий обов’язки головного лікаря                

КЗ «ГЦПМСД». Повноваження цих органів визначаються чинним 

законодавством України.  

9.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією КЗ «ГЦПМСД» регулюються колективним договором.  

9.4. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого 

органу управління надається головному лікарю КЗ «ГЦПМСД», або тимчасово 

виконуючому обов’язки головного лікаря  КЗ «ГЦПМСД», а від імені 

трудового колективу - уповноваженому ним органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу 

не менш ніж один раз на рік. 

9.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії 

обов'язкового медичного страхування працівників КЗ «ГЦПМСД», а також інші 

питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно 

до чинного законодавства України, цього Статуту та колективного договору. 

9.6. Джерелом коштів на оплату праці працівників КЗ «ГЦПМСД» є 

кошти районного бюджету. 

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, 

схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 

виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених чинним законодавством України, Генеральною та 

Галузевою угодами. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого чинним законодавством України мінімального розміру 

заробітної плати. 

 9.7. Оплата праці працівників КЗ «ГЦПМСД» здійснюється у 

першочерговому порядку.  

9.8. Працівники КЗ «ГЦПМСД»  провадять свою діяльність відповідно до 

Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним 

законодавством України. 

 

10. ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ 



 

10.1. За необхідності надання пацієнту вторинної  медичної допомоги або 

третинної медичної допомоги спеціалізованої або високоспеціалізованої 

допомоги КЗ «ГЦПМСД»  направляє пацієнтів згідно з показаннями до закладів 

охорони здоров’я вторинної  медичної допомоги або третинної медичної 

допомоги відповідної спеціалізації. 

10.2. За необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або 

наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад вторинної  

медичної допомоги або третинної медичної допомоги КЗ «ГЦПМСД»  здійснює 

виклик бригади швидкої медичної допомоги. 

10.3.  КЗ «ГЦПМСД» взаємодіє із закладами охорони здоров'я та іншими 

закладами і установами, громадськими організаціями при вирішенні питань 

організації і надання ПМСД. 

10.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим у                            

КЗ «ГЦПМСД»  здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої 

медичної допомоги вимогам державним стандартів, нормативів, клінічних 

протоколів, інших документів з медичної практики. 

10.5. Здійснення внутрішнього контролю якості надання медичної 

допомоги покладається на завідувачів лікарських амбулаторій. 

10.6. Здійснення вибіркового внутрішнього контролю якості роботи 

підрозділів КЗ «ГЦПМСД» покладається на заступника головного лікаря                        

КЗ «ГЦПМСД». 

10.7. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань 

організації управління якістю медичної допомоги в КЗ «ГЦПМСД» 

покладаються на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар, або 

тимчасово виконуючий обов’язки головного лікаря.  

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

11.1. Припинення діяльності КЗ «ГЦПМСД» здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або 

ліквідації - за рішенням Голованівської  районної ради, а у випадках, 

передбачених чинним законодавством України, за рішенням суду. 

11.2. У разі реорганізації КЗ «ГЦПМСД» вся сукупність його прав та 

обов'язків переходить до його правонаступників.  

11.3. Ліквідація КЗ «ГЦПМСД» здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Голованівською районною радою або за рішенням суду. 

11.4. Працівникам КЗ «ГЦПМСД»,  які звільняються у зв'язку з його 

реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до чинного законодавства України про працю. 

 

________________________ 
 

 

 

 

 


