
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я 

від 6 вересня 2012 року № 19/9
м. Нововолинськ

Про створення  в складі Нововолинської 
центральної міської  лікарні центру первинної 
медико-санітарної допомоги

       На виконання пункту 32.4 Національного плану дій на 2012 рік щодо 
впровадження   Програми  економічних  реформ   на  2010-2014  роки  «Заможне 
суспільство,  конкурентоспроможна економіка,  ефективна держава» затвердженого 
Указом  Президента  України   від  12.03.2012  року  №  187/2012,  розпорядження 
голови Волинської обласної державної адміністрації від 10.08.2012 року № 336 «Про 
заходи щодо  реформування первинної та вторинної медико-санітарної допомоги» 
міська рада  

ВИРІШИЛА:

1.  Створити  в  складі  Нововолинської  центральної  міської   лікарні  на  базі 
відділення  первинної медико-санітарної допомоги  поліклініки для дорослих   та 
спеціалізованого  відділення  по  наданню  медичної  допомоги  дітям  дитячої 
поліклініки центр первинної медико-санітарної допомоги з 01.01.2013 року.

2. Розмістити центр первинної медико-санітарної допомоги:  
 - відділення  загальної  практики   сімейної    медицини    на   другому   поверсі 

приміщення   поліклініки  для  дорослих
        -  педіатричне відділення на  першому та  другому поверсі приміщення   дитячої 
поліклініки   

3.Головному лікарю НЦМЛ Морозу В.В.
3.1. Розробити положення про центр первинної медико-санітарної допомоги  до 

01.12.2012 року 
3.2.  Зареєструвати  посаду  завідувача  центром  первинної  медико-санітарної 

допомоги з 01.01.2013 року 
3.3. Внести зміни в структуру  та  штатний розпис лікарні з 01.01.2013 року
3.4.  Забезпечити   ефективну  роботу  центру   первинної  медико-санітарної 

допомоги  та  надання  спеціалізованої  медичної  допомоги  дорослим  і  дітям  в 
хірургічному і спеціалізованому терапевтичному відділеннях поліклініки.

4.Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  заступника  міського 
голови Сторонського А.М. 

Міський голова                                                                             В.Б. Сапожніков
   Сторонський 41205



У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 6 вересня  2012 року № 19/9
м. Нововолинськ

Про створення Нововолинського міського  центру 
первинної медико-санітарної допомоги

       На виконання пункту 32.4 Національного плану дій на 2012 рік щодо 
впровадження   Програми  економічних  реформ   на  2010-2014  роки  «Заможне 
суспільство,  конкурентоспроможна економіка,  ефективна держава» затвердженого 
Указом  Президента  України   від  12.03.2012  року  №  187/2012,  розпорядження 
голови Волинської обласної державної адміністрації від 10.08.2012 року № 336 «Про 
заходи щодо  реформування первинної та вторинної медико-санітарної допомоги» 
міська рада  

                                                           ВИРІШИЛА:

1. Створити  комунальний заклад  «Нововолинський міський  центр первинної 
медико-санітарної допомоги» з 01.01.2013року.

2. Виділити  приміщення дитячої поліклініки для розміщення  комунального 
закладу  «Нововолинський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги». 

3.Затвердити  структуру та  штатний  розпис комунального  закладу 
«Нововолинський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги»  

4. Затвердити  статут комунального  закладу «Нововолинський міський  центр 
первинної медико-санітарної допомоги»

5. Головному лікарю комунального  закладу  «Нововолинський міський  центр 
первинної медико-санітарної допомоги»:

5.1.  Забезпечити  державну реєстрацію юридичної  особи комунальний заклад 
«Нововолинський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги»   

 5.2. Провести реєстрацію комунального  закладу  «Нововолинський міський 
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  у  фондах,  органах  податкової 
служби.

5.3.Відкрити  рахунок комунального  закладу  «Нововолинський міський  центр 
первинної  медико-санітарної  допомоги»  в  органах  державного  казначейства 
України.

5.4.Забезпечити оформлення  ліцензій та дозвільних документів на  медичну 
діяльність, виготовлення штампів, печаток.

5.5.  Розробити  положення  про  підрозділи  центру  та   посадові  інструкції 
працівників



5.6.Забезпечити  прийняття  працівників  на  роботу  в  комунальний  заклад 
«Нововолинський  міський   центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  за 
переведенням з інших лікувально-профілактичних закладів

6. Головному лікарю НЦМЛ Морозу В.В. :
6.1.Звільнити  та  передати  з  балансу  лікарні  комунальному   закладу 

«Нововолинський  міський   центр  первинної  медико-санітарної  допомоги» 
приміщення дитячої поліклініки .

6.2. Забезпечити передачу майна необхідного для діяльності центру  ПМСД 
6.3.Провести  скорочення,    звільнення  та  переведення  працівників   лікарні 

згідно вимог  діючого законодавства.
6.4.Затвердити  з  01.01.2013 року новий штатний розпис лікарні.
7.  Начальнику  фінансового  управління  міськвиконкому   Бурочук  Г.В.  :  при 

формуванні міського бюджету на 2013 рік передбачити  кошти на функціонування 
комунального  закладу   «Нововолинський  міський   центр  первинної  медико-
санітарної допомоги»

8.  Заступнику  міського  голови  Сторонському  А.М.  забезпечити  контроль  за 
діяльністю  комунального   закладу   «Нововолинський  міський   центр  первинної 
медико-санітарної допомоги»

Міський голова                                                                             В.Б. Сапожніков

   Сторонський 41205


