
Довідка 
до проєкту від 19.08.2021 року сьомої сесії VІІІ скликання «Про 
затвердження  нової  редакції  Статуту комунального  некомерційного  
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Коростенської міської ради 
Проект рішення розроблено: 
Відділом охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 
Виконавець: 
 Васькевич Микола Григорович,  тимчасово виконуючий обов’язки головного 
лікаря  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Коростенської міської ради - м.Коростень, 
вул.Грушевського, 7, тел.9-30-45. 
 
Доповідає на сесії:  начальник відділу охорони здоров’я - Заєць Микола 
Анатолійович 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій:   :  начальник відділу охорони 
здоров’я - Заєць Микола Анатолійович 
 
Розсилка:   відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 
міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Коростенської міської ради 
 
ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту від 19.08.2021 року сьомої сесії VІІІ скликання «Про 
затвердження  нової  редакції  Статуту комунального  некомерційного  
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Коростенської міської ради 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
З метою приведення положень Статуту КНП «ЦПМСД» КМР у 

відповідність до ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров'я», виконуючи вимоги наказу  Міністерства охорони здоров’я 
України від 31 жовтня 2018 року № 1977 та у зв’язку зі створенням 
Коростенської міської територіальної громади, адміністрація КНП «ЦПМСД» 
КМР просить внести наступні зміни до Статуту: 
 
1. Внести зміни в  абз. 2 пункту 1.2. розділу 1: «Майно підприємства є власністю 
Коростенської міської територіальної громади в особі Коростенської міської 
ради Житомирської області.». 
2. Внести зміни в п. 1.3. розділу 1: «Підприємство засновано на комунальній 
власності територіальної громади.». 
3. Внести зміни в п. 1.4. розділу 1: «Власником/Засновником Підприємства є 
Коростенська міська рада (надалі - Власник), ідентифікаційний код юридичної 
особи (13576977), 11500, Житомирська обл., м.Коростень, вул.Грушевського, 
22». 
4.  Внести зміни у тексті слово «Засновник» в усіх відмінках замінити на слово 
«Власник» у відповідному відмінку. 
5.  Внести зміни у тексті слово «Головний лікар» в усіх відмінках замінити на 
слова «Генеральний директор» у відповідному відмінку. 
 6.  Внести зміни в п. 2.1.3. розділу 2: «повне англійською мовою: Municipal non-
profit enterprise "Primary Health Care Center" of  Korosten City Council.». 
7.   Внести зміни в п. 2.1.4. розділу 2 : «скорочене англійською мовою: МNE 
“PHCC” KCC.» 
8.   Видалити п. 2.3. розділу 2; 
9.    Внести зміни в п. 3.2.3. розділу 3: «організація надання первинної медичної 
допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання 
невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи 
психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної 
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, 
здійснюється відповідно до режиму роботи Підприємства та годин прийому 
пацієнтів лікарем (командою) з надання ПМД.». 
10.  Внести зміни в п. 3.2.5. розділу 3: «планування, організація, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 
пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів.». 
11. Внести зміни в п. 3.2.11. розділу 3: «організація стаціонарозамісних форм 
надання медичної допомоги.». 
12.  Внести зміни в п. 3.2.17. розділу 3: «участь у національних та міжнародних 



грантових конкурсах та програмах, налагодження міжнародної співпраці з 
державними та недержавними організаціями, установами, підприємствами, а 
також різних форм власності.». 
13. Внести зміни в п.4.2. розділу 4: «Центр є неприбутковою установою та 
реєструється, як неприбуткова організація у порядку, визначеному 
законодавством.». 
14. Внести зміни в п. 4.14. розділу 4 «Підприємство може бути отримувачем 
(набувачем) гуманітарної допомоги, у тому числі міжнародної, відповідно до 
Закону України «Про гуманітарну допомогу». 
15.  Внести зміни в абз. 2  п.5.2. розділу 5 : «Усі питання, які стосуються відмови 
від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її 
відчуження, вирішуються виключно Власником.». 
16. Внести зміни в п.5.3.2. розділу 5: «Кошти державного та місцевого бюджету 
(Бюджетні кошти).». 
17. Внести зміни в п.5.3.8. розділу 5: «Майно, що надходить безоплатно або у 
вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних 
внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, грантів, дарунків; 
надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіону, програм розвитку медичної галузі.». 
18. Внести зміни в п.6.1.3. розділу 6: «Самостійно визначати форми і системи 
оплати праці, зокрема встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та 
підвищень, порядку і умов заохочення, у тому числі преміювання, розміру 
премій, інших винагород здійснюється відповідно до внутрішніх актів 
Підприємства та чинного законодавства України.». 
19. Внести зміни в п.7.2. розділу 7: «Поточне керівництво (оперативне 
управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Генеральний 
директор, який  призначається на посаду та звільняється з неї за результатами 
конкурсу шляхом укладання контракту з  Коростенським міським головою в 
установленому законодавством порядку. Строк найму, права, обов’язки і 
відповідальність Генерального директора, умови його матеріального 
забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.». 
20. Видалити п.7.3.3. розділу 7 ; 
21. Видалити п.7.3.8. розділу 7 ; 
22. Внести зміни в п.7.4.8. розділу 7: «Отримує в установленому порядку від 
посадових осіб Підприємства інформацію, документи, статистичні дані, інші 
матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ повноважень щодо 
координації діяльності Підприємства.». 
23. Внести зміни в п. 7.5.21. розділу 7: «Несе відповідальність за збитки, завдані 
Підприємству з вини Генерального директора Підприємства в порядку, 
визначеному законодавством.». 
24. Внести зміни в п.8.1.3. розділу 8:«8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи 
- амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерські пункти 
тощо).». 
 

 
Начальник ВОЗ ВК КМР                    Микола ЗАЄЦЬ 
 
 


