
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про створення центрів первинної медико-санітарної допомоги   
в Києво-Святошинському районі  

 
 
 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та на виконання Програми Президента України «Економічні реформи на 
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», рішення ради регіонів від 15.09.2011 рік та концепції загальнодержавної 
Програми «Здоров'я 2020: український вимір» на 2012-2020 роки, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2011 року № 1164-р, наказів 
МОЗ України: від 23.02.2012 року № 129 «Про затвердження Примірних штатних 
нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; від 23.03.2013 
року № 130 «Про затвердження Примірного положення про центр первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги населенню та примірних положень про його 
підрозділи»; від 30.08.2010 року № 735  «Про затвердження Примірного статуту 
Центру первинної медико-санітарної допомоги», враховуючи рекомендації та 
пропозиції постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, праці та соціального захисту населення, розглянувши подання 
райдержадміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Створити комунальний заклад «Боярський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та комунальний заклад «Вишнівський центр первинної медико-
санітарної допомоги», як окремі юридичні особи. 

2. Затвердити статути комунального закладу «Боярський центр первинної медико-
санітарної допомоги» та комунального закладу  «Вишнівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (додаються). 

3. Створити робочу групу зі складу постійних комісій Києво-Святошинської 
районної ради, а саме: постійної комісії районної ради з питань охорони 
здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального захисту населення 
(голова комісії - Бернацька В.В.) та постійної комісії районної ради з питань 
управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.) і представників 
Києво-Святошинської районної державної адміністрації для створення 
розподільчого балансу та подачі на затвердження його на наступну сесію 
Києво-Святошинської районної ради. 
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4. Головному лікарю Центральної районної лікарні Києво-Святошинського 
району Кравченку В.В.: 
 здійснити необхідні заходи у зв’язку зі зміною в організації праці згідно з 

чинним законодавством; 
 подати на затвердження Києво-Святошинській районні раді нову редакцію 

статуту Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району на 
чергову сесію. 

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії районної 
ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального 
захисту населення (голова комісії - Бернацька В.В.) та з питань управління 
комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-
комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.). 

  
 
 
 

                    Голова ради                            В.В. Луцюк 
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