
УКРАЇНА 

                                 КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

від  04 липня 2013 року № 2395 
 
Про створення комунального закладу 
«Центр первинної медико-санітарної  
допомоги № 1 м. Кіровограда» та 
перепрофілювання 5-ої міської  
поліклініки на комунальний заклад 
«Центр первинної медико-санітарної  
допомоги № 2 м. Кіровограда»  

  
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я 
щодо удосконалення надання медичної допомоги», відповідно до Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указу Президента 
України від 12 березня 2013 року № 128/2013 «Про Національний план дій на 
2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 
наказу Міністерства охорони здоров’я України від    20 травня 2011 року № 301 
«Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я», з метою 
впровадження нових підходів по організації роботи закладів охорони здоров’я, 
покращення доступності та ефективності медичного обслуговування населення, 
подальшого розвитку інституту сімейної медицини в місті Кіровоградська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Створити комунальний заклад  «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1  м. Кіровограда». 
2. Затвердити Статут комунального закладу «Центр первинної  медико- 

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» в редакції, що додається. 
3. Перепрофілювати та змінити найменування 5-ої міської поліклініки на 

комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2           
м. Кіровограда» з відповідною зміною функцій. 



 2 

4. Затвердити Статут комунального закладу «Центр первинної                
медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» в новій редакції, що 
додається. 

5. Додати до двох зазначених закладів третій - комунальний заклад 
"Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" визначивши його Центром  первинної 
медико-санітарної допомоги № 3 м. Кіровограда. 

6. Управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради 
забезпечити реєстрацію Статутів комунального закладу «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» та комунального закладу 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда». 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення та заступника міського  голови з питань  діяльності виконавчих 
органів ради Дригу В.В. 

 
 
 

Міський голова                                   О.Саінсус  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пасічник 24 45 11 


