
 
У К Р А Ї Н А 

    КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

  ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16 жовтня 2012 року № 1986 
  
 
Про внесення  змін до Статутів  
закладів охорони здоров’я  
комунальної власності міста 
 
 
          Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 54,         
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  
вимог статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», розпорядження Кіровоградського міського голови від 25 квітня     
2012 року № 42 «Про запровадження контрактної форми трудового договору з 
керівниками закладів охорони здоров’я»  Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
                                                                         

1. Внести зміни до Статуту комунального закладу «Амбулаторія загальної 
практики – сімейної медицини», затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 28 липня 2009 року № 2390,  зареєстрованого державним 
реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради 17 вересня 
2009 року № 14441050006001898, а саме: 

пункт 5.4 розділу 5 «Структура і управління» викласти в новій редакції: 
«5.4. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін». 

 
2. Внести зміни до Статуту комунального закладу «Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги», затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 28 липня 2009 року № 2391,  зареєстрованого 
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державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради 
01 жовтня  2009 року  № 14441050004002584,  а саме: 

пункт 5.1 розділу 5 «Управління Закладом» викласти в новій редакції: 
«5.1. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін»; 

з розділу 5 «Управління Закладом»  виключити пункт 5.3. 
 
3. Внести зміни до Статуту комунального закладу «Поліклінічне               

об’єднання м. Кіровограда», затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради від 12 березня 2009 року № 1834,  зареєстрованого державним 
реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради 17 березня  
2009 року  № 14441020000006480,  а саме: 

пункт 5.1 розділу 5 «Управління Закладом» викласти в новій редакції: 
«5.1. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін»; 

з розділу 5 «Управління Закладом»  виключити пункт 5.3. 
 
4. Внести зміни до Статуту Кіровоградської станції швидкої медичної 

допомоги, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від                 
12 грудня 2006 року № 192, зареєстрованого державним реєстратором 
виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради 12 січня  2007 року             
№ 14441050003000642, із змінами і доповненнями, затвердженими рішенням 
Кіровоградської міської ради від 16 вересня 2008 року № 828, зареєстрованими 
державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради 
28 жовтня 2008 року  № 14441050005000642,   а саме: 

пункт 2.1 розділу 2 «Управління СШМД» викласти в новій редакції: 
«2.1. Керівництво СШМД здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 
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 Головний лікар здійснює функції управління СШМД на умовах 
найму на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

 
В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 

головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін»; 

 з розділу 2 «Управління СШМД»  виключити пункти 2.2, 2.3. 
 
5. Внести зміни до Статуту Кіровоградської дитячої міської лікарні, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 11 листопада        
2005 року № 1543,  зареєстрованого державним реєстратором виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 16 лютого 2006 року                                 
№ 14441230000002815,  а саме: 

пункт 5.1 розділу 5 «Управління Лікарнею» викласти в новій редакції: 
«5.1. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Лікарнею на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін»; 

з розділу 5 «Управління Закладом»  виключити пункт 5.2. 
 
6. Внести зміни до Статуту дитячої міської поліклініки № 1, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 28 грудня              
2006 року № 225,  зареєстрованого державним реєстратором виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 07 лютого 2007 року 
№14441050001004219,  а саме: 

пункт 5.4 розділу 5 «Структура і управління» викласти в новій редакції: 
«5.4. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін». 
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7. Внести зміни до Статуту дитячої стоматологічної поліклініки, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 28 грудня              
2006 року № 224,  зареєстрованого державним реєстратором виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 16 січня 2007 року 
№14441050002002821, а саме: 

пункт 5.4 розділу 5 «Управління Закладом» викласти в новій редакції: 
«5.4. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін». 

 
8. Внести зміни до Статуту міської стоматологічної поліклініки № 1          

м. Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від             
27 листопада 2007 року № 339,  зареєстрованого державним реєстратором 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 29 січня 2008 року 
№14441050002004358, а саме: 

пункт 5.4 розділу 5 «Управління Закладом» викласти в новій редакції: 
«5.4. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін». 

 
9. Внести зміни до Статуту стоматологічної поліклініки № 2, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 12 грудня               
2006 року № 189,  зареєстрованого державним реєстратором виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 22 січня 2007 року 
№14441050004000732, а саме: 

пункт 2.1 розділу 2 «Керівництво  Закладом» викласти в новій редакції: 
«2.1. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  
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В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 

головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін». 

 
10. Внести зміни до Статуту 5-ї міської поліклініки, затвердженого 

рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  29  листопада  2005 року № 1558,   
зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 20 грудня 2005 року №14441050001001661,               
а саме: 

пункт 5.1 розділу 5 «Управління поліклінікою» викласти в новій редакції: 
«5.1. Керівництво поліклінікою здійснює головний лікар, який 

призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням 
Кіровоградського міського голови за поданням начальника управління охорони 
здоров’я Кіровоградської міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління поліклінікою на умовах 
найму на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін»; 

з розділу 5 «Управління поліклінікою»  виключити пункт 5.2. 
 
11. Внести зміни до Статуту пологового будинку № 1, затвердженого 

рішенням Кіровоградської міської ради від 12 грудня 2006 року № 191,  
зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 06 лютого 2007 року №14441050001004371,               
а саме: 

пункт 5.4 розділу 5 «Управління  Закладом» викласти в новій редакції: 
«5.4. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який призначається 

на посаду та звільняється з неї розпорядженням Кіровоградського міського 
голови за поданням начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 
головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін». 

 
12. Внести зміни до Статуту пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни», 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 12 грудня 2006 року 
№ 190,  зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 12 січня 2007 року №14441050002001765, а саме: 

пункт 5.4 розділу 5 «Управління  Закладом» викласти в новій редакції: 
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«5.4. Керівництво Закладом здійснює головний лікар, який 
призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням 
Кіровоградського міського голови за поданням начальника управління охорони 
здоров’я Кіровоградської міської ради. 

 Головний лікар здійснює функції управління Закладом на умовах найму 
на підставі контракту, укладеного з Кіровоградським міським головою.  

 
В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність 

головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з 
посади, інші умови за погодженням сторін». 

 
13. Затвердити зміни до Статутів закладів охорони здоров’я комунальної 

власності міста, зазначених в пунктах 1-12 даного рішення, в редакції, що 
додається.  

  
 14.   Реєстраційній палаті Кіровоградської міської ради зареєструвати 

зміни  до Статутів закладів охорони здоров’я комунальної власності міста, 
зазначених в пунктах 1-12 даного рішення, згідно з чинним законодавством 
України.   

 
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дьячука С.С. 
 

 
 
Міський голова                                                                                      О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пасічник 24 45 11 


