
                                                                                                            

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
  

від    15      січня   2016 р.                                № 15 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про затвердження штатного розпису 

комунального закладу «Знам’янська 

міська лікарня імені А.В.Лисенка» 

 

На виконання реєстраційної карти № 545 від 01.12.2015 щодо доповідної записки 

зав. сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

управління містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства Балана 

С.М. з приводу виключення посади інженера з цивільного захисту зі штатного розпису КЗ 

«Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» на 2016 рік та наказу Філії «Центр охорони 

здоров'я» ПАТ «Українська залізниця» від 23.12.2015 № 011 «Про переведення 

працівників Державних закладів охорони здоров'я Укрзалізниці до структурних 

підрозділів філії «Центр охорони здоров'я» ПАТ «Укрзалізниця», щодо оптимізації 

штатного розпису КЗ «Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка» на 2016 рік,  
керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до штатного розпису, що фінансується за рахунок коштів спеціального 

фонду, комунального закладу «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка» з 01 січня 

2016 року: 

 виключити зі штатного розпису 24,75 штатні одиниці: 17,5 посади здоров пункту 

ТЧ-7;  4,75 посади здоров пункту;  9,5 посади здоров пункту вокзалу;  1 посаду 

здоров пункту ВЧД-7;  1 посаду здоров пункту ПТУ-12;  1,5 посади 

фельдшерського пункту;  1 посаду фельдшерського пункту КМС-63; 

 ввести до штатного розпису відділення профілактики: 8,0 посад лікарів; 3,0 

посади медичних сестер та 0,5 посади іншого персоналу. 

2. Внести зміни до штатного розпису, що фінансується за рахунок коштів загального 

фонду, комунального закладу «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка» з 01 січня 

2016 року: 

 виключити зі штатного розпису 22,25 штатні одиниці: 1,0 посаду завідувача 

терапевтичного відділення поліклініки, 0,5 посади лікаря-профпатолога, 4,5 

посади лікаря-терапевта дільничного, 2,5 посади лікаря - стоматолога, 0,25 

посади лікаря-нарколога, 0,25 посади лікаря терапевта денного стаціонару, 0,25 

посади лікаря-офтальмолога дитячого, 2,5 посади сестри медичної зі 

стоматології, 1 посаду старшої сестри медичної терапевтичного відділення 

поліклініки, 1 посаду  сестри медичної терапевтичного відділення поліклініки, 1 

посаду  сестри медичної процедурного кабінету, 0,25 посади  сестри медичної 

кабінету щеплень, 1,5 посади молодшої медичної сестри терапевтичного 

відділення поліклініки, 1 посаду молодшої медичної сестри стоматологічного 

відділення поліклініки, 1 посаду молодшої медичної сестри рентгенологічного 

кабінету, 0,25 посади молодшої медичної сестри процедурного кабінету, 1 посаду 



молодшої медичної сестри долікарняного кабінету, 1,5 посади реєстратора 

медичного, 1 посаду завідувача господарством; 

 ввести до штатного розпису 3,25 штатні одиниці: 0,25 посади лікаря психіатра та 

0,25 посади лікаря терапевта стаціонару, 0,25 посади лікаря-офтальмолога, 1 

посаду статистика медичного, 0,5 посади інженера з цивільного захисту, 1 посаду 

заступника головного лікаря по адміністративно-господарській частині. 

 

3. Бухгалтерії КЗ «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка» (головний бухгалтер 

Говорко О.М.) внести зміни до штатного розпису з 01.01.2016 року.  

 

4. Організацію даного рішення покласти на в.о. головного лікаря КЗ «Знам’янська міська 

лікарня імені А.В. Лисенка» Полежай Л.Б. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ молоді та спорту 

виконавчого комітету Знам’янського міськвиконкому (начальник Ладожинська Р.А.). 

 

 

 

 

Міський голова               С.Філіпенко 

 

 

 
 


