
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 
(шістдесят дев'ята позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18  вересня 2015 року                                                                          № 797 

 

Про реорганізацію комунальної установи  

«Лікарська амбулаторія» шляхом  

приєднання до комунального закладу  

«Центр первинної медико-санітарної  

допомоги» Світловодської міської ради  

 

Відповідно до статей 88, 89 Бюджетного кодексу України, статей 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Основ 

законодавства України  про охорону  здоров’я, статей 4
1
, 5, 6 Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної  та комунальної власності», постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об'єктів 

права державної та комунальної власності», Положення про порядок передачі в 

оренду майна комунальної власності територіальної громади смт Власівка, 

затвердженого рішенням Власівської селищної ради від 29.05.2009 № 518 із 

змінами, селищна рада 

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Реорганізувати з 01 грудня 2015 року комунальну установу «Лікарська 

амбулаторія» територіальної громади Власівської селищної ради шляхом 

приєднання до територіальної громади Світловодської міської ради в особі 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в 

кількості  44,25 штатних одиниць, згідно додатка. 

 

2. Передати в оренду приміщення комунальної установи «Лікарська 

амбулаторія» Власівської селищної ради за адресою вулиця Східна, 3 

комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Світловодської міської ради строком на 5 років з орендною платою 1 (одна) 

гривня в рік, згідно Методики розрахунку орендної плати від 14.10.1995 № 786. 

 

3. Уповноважити селищного голову укласти договір оренди приміщення 

комунальної установи «Лікарська амбулаторія» Власівської селищної ради з 

головним лікарем комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» територіальної громади Світловодської міської ради.  

 



 

4. Передати безоплатно обладнання та інвентар комунальної установи 

«Лікарська амбулаторія» Власівської селищної ради комунальному закладу 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» територіальної громади 

Світловодської міської ради.  

 

5. Виконавчому комітету Власівської селищної ради здійснити передачу 

майна КУ «Лікарська амбулаторія» відповідно до норм чинного законодавства. 

 

6. Головному лікарю комунальної установи «Лікарська амбулаторія» 

Власівської селищної ради попередити працівників про майбутнє вивільнення в 

порядку переведення з дотриманням вимог чинного законодавства України. 

 

7. Доручити виконавчому комітету Власівської селищної ради здійснити 

державну реєстрацію припинення юридичної особи комунальної установи 

«Лікарська амбулаторія» відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

 

8. Головному лікарю комунальної установи «Лікарська амбулаторія»  

передати документи не закінчені в діловодстві та документи з особового складу  

комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

територіальної громади Світловодської міської ради.  

 

9. Рішення Власівської селищної ради від 14.12.2010 № 14 «Про передачу 

комунальної установи «Лікарська амбулаторія» та від 20.01.2012 № 160 «Про 

внесення змін в рішення сесії селищної ради № 14 від 14.12.2010 р. «Про 

передачу комунальної установи «Лікарська амбулаторія» вважати такими що 

втратили чинність. 

 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова                                                                       О. Пасько 

  



 

 

 

Додаток  

 

до рішення  сесії Власівської селищної ради  

 

№ 797 від 18.09.2015року 

Перелік штатних посад КУ "Лікарської амбулаторії",                                                                                             

що приєднуються до КЗ "Центр первинної  

медико-санітарної допомоги"  

   

 №  Назва структурного підрозділу та посад 
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1 2 4 

  Лікарські посади   

1 Головний лікар 1,0 

2 Лікар-педіатр дільничний 0,25 

3 Лікар-педіатр ддз 0,25 

4 Лікар-педіатр 1,00 

5 Лікар-стоматолог 2,0 

6 Лікар-терапевт дільничний 3,0 

7 Лікар загальної практики - сімейний лікар 0,25 

8 Лікар  терапевт  0,50 

9 Лікар ортопед-травматолог 0,5 

10 Лікар дитячий отоларинголог 0,5 

11 Лікар-акушер-гінеколог 1,0 

12 Лікар-рентгенолог 0,5 

  всього 10,75 

  
Середній медперсонал 

  

1 Інструктор з фізкультури 0,5 

2 Фельдшер 1,00 

3 Сестра медична дільничного  терапевта 3,75 

4 Сестра медична лікарського терапевтичного кабінету 0,5 

5 Сестра медична дільничного педіатра 2,0 

6 Сестра медична лікаря ортопеда-травматолога 0,5 

7 Сестра медична зі стоматології  1,5 

8 Акушерка 1,0 

9 Лаборант клінічний 2,0 

10 Сестра медична з фізіотерапії 1,0 

11 Сестра медична процедурного кабінету 1,0 

12 Статистик медичний 0,5 

13 Рентгенлаборант 1,0 

14 Старша медсестра    1,0 

  всього 17,25 



 

  Молодший медперсонал   

1 
Молодша  медична сестра (кабінету лікаря ортопеда-

травматолога) 
0,5 

2 Молодша  медична сестра (стоматологічного кабінету) 0,5 

3 Молодша  медична сестра (інших кабінетів) 1,75 

4 Молодша  медична сестра (процедурного кабінету) 0,5 

5 Молодша  медична сестра (дитячого  кабінету щеплень) 0,5 

6 Молодша  медична  сестра (лабораторії ) 0,75 

7 Молодша  медична сестра (рентген кабінету)  1,0 

8 Молодша  медична сестра (фізкабінету) 0,5 

9 Молодша  медична сестра (гінекологічного кабінету) 1,0 

10 Сестра-господиня 1,0 

11 Молодша  медична сестра (прибиральниця) 1,0 

  всього 9,00 

  
Інший персонал 

  

1 Робітник з  комплексного обслуговування й ремонту будинків 1,0 

2 Завідуючий господарством 0,5 

3 Секретарь-друкарка 1,0 

4 Двірник 0,75 

5 Сторож 3,0 

6  Реєстратор медичний 1,0 

  всього 7,25 

   Всього по амбулаторії 44,25 

 
  

Начальник планово-економічного відділу                                      Зінченко Г.С. 

    


