
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про створення єдиного медичного простору на території міста»» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:рішенням 

Знам’янської районної ради Кіровоградської області від 21 квітня 2016 року №92 «Про 

створення єдиного медичного простору» запропоновано Знам»янській міській раді 

Кіровоградської області реорганізувати КЗ «Знам’янська міська лікарня імені А.В. 

Лисенка» шляхом приєднання до Знам’янської центральної районної лікарні. Рішення 

районної ради по порушеному питанню  необхідно розглянути на сесії міської ради. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: виконання п.1 рішення Знам’янської районної ради 

від 21.04.2016 року №92 «Про створення єдиного медичного простору на території міста». 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення:створення єдиного медичного простору на території міста. 

4. Механізм виконання рішення: приєднання центральної районної лікарні до міської 

лікарні, з метою надання якісної медичної допомоги населенню. 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести 

зміни до існуючого рішення ради):не потребує 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, 

або іншого місця оприлюднення: 13.05.2016, сайт Знам’янської міської ради 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 

 13.05.2016              підпис О.Тітарєв 

______________________________________________________________ 
 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 

    13.05.2016               підписН.Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

________________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   2016 року        №  

м. Знам`янка 

 
   

 Проект рішення виносить депутат  

міської ради О.Тітарєв, секретар 

постійної комісії з питань охорони 

здоров’ят та соціального захисту 

населення  

 

 

Про створення єдиного 

медичного простору на  

території міста 

 

 Розглянувши  та обговоривши рішення Знам’янської районної ради від 

21.04.2016 року №92 «Про створення єдиного медичного простору», беручі до уваги  

рішення комісії   по опрацюванню проекту рішення міської ради щодо реорганізації  

КЗ «Знам»янська  міська лікарня ім.. А.В. Лисенка» від 29.04.2016 року, з метою 

створення єдиного медичного простору на території міста, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

Вирішила: 

 

1. Пропозицію Знам’янської районної ради Кіровоградської області про 

реорганізацію КЗ «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка», шляхом 

приєднання до КЗ «Знам’янська  центральна  районна  лікарня» взяти до 

відома. 

2. Запропонувати Знам’янській районній раді Кіровоградської області 

реорганізувати КЗ «Знам’янська центральна районна лікарня», шляхом 

приєднання до КЗ «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка», після 

приведення у відповідність до нормативів ліжкового фонду районної лікарні. 

3. У разі прийняття Знам’янською районною радою Кіровоградської області 

пропозиції зазначеної у п.2 цього рішення, Знам’янська міська рада 

Кіровоградської області забезпечує і гарантує: 

- надання кваліфікованої і доступної медичної допомоги, якісних медичних 

послуг мешканцям міста Знам’янка, Знам’янського району, іншим 

громадянам України, у тому числі працівникам залізничної галузі (з 

урахуванням професійної діяльності); 

- цільове використання приміщень та майна районної лікарні. 

4. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Мацко 

В.В.) 

 

 

Міський голова                                                              С. Філіпенко  


