
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 лютого 2013 року        №  290 

смт. Голованівськ 

 

Про реорганізацію  закладів 

охорони здоров’я району 
 

Розглянувши клопотання Голованівської районної державної 

адміністрації від 06.02.2013року № 01-30/19/1, на виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації від 12 жовтня 2012 року №620-р «Про 

затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації в області Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» (пункт 11 плану 

заходів),    відповідно до статті  43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  рішення Голованівської районної ради від 21 

грудня 2012року № 280 «Про комунальний заклад «Голованівський  центр 

первинної медико-санітарної допомоги», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати Комунальну установу «Голованівська центральна 

районна лікарня» та КО «Побузька селищна лікарня» шляхом виділу закладів 

охорони здоров’я мережі району, які надають первинну медико-санітарну 

допомогу, у складі Комунального закладу «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

2. Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації при 

уточненні районного бюджету на 2013 рік передбачити видатки для створення 

та функціонування  Комунального закладу «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

3. Рекомендувати головному лікарю Голованівської центральної районної 

лікарні Сачук В. М. та головному лікарю Побузької селищної лікарні Іващенку 

М. І. забезпечити  до 31 березня 2013 року згідно чинного законодавства 

України: 



- передачу матеріальних цінностей зазначених закладів охорони здоров’я 

з балансу КУ «Голованівська центральна районна лікарня» та КО «Побузька 

селищна лікарня» на баланс Комунального закладу «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»;    

-  внесення змін до штатних розписів та статутів лікарень 

- передачу трудових книжок працівників виділених закладів охорони 

здоров’я району інспектору з кадрової роботи Комунального закладу 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги»; 

 

4. Рекомендувати виконуючому обов’язки головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Фоменко М.П.: 

- забезпечити прийняття на баланс Комунального закладу 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» матеріальних 

цінностей виділених закладів охорони здоров’я до 31 березня 2013 року; 

- організувати внесення записів у трудові книжки працівників виділених 

закладів охорони здоров’я щодо їх діяльності в  Комунальному закладі 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» з 1 квітня              

2013 року. 

 

5. Рекомендувати районній державній адміністрації при оптимізації 

ліжкового фонду медичних закладів району створити на базі КО «Побузька 

селищна лікарня» десять ліжок паліативної допомоги та передбачити 

доцільність утримання ліжкового фонду хірургічного та пологового відділень 

КО «Побузька селищна лікарня». 

 

6. Контроль за виконанням даного 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 
 

 


