
ПРОЕКТ 

Рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

 

від 19.05.2020                                  м. Бурштин                                                  № 2053 

 

 

 

Про погодження призначення медичного директора  та головного бухгалтера 

комунального некомерційного підприємства  «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

 

 

         Відповідно до ст.ст. 25, 26, 59  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..16 ЗУ 

«Основи законодавства  України про охорони здоров’я», Наказу МОЗ України від 31.10.2018 

року №1977 «Про  внесення  змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області, затвердженого рішенням  міської ради від 27.12.2019 року №01/86-19, 

розглянувши подання директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 

08.05.2020 р.№132, міська рада 

 

вирішила: 

 

       1. Погодити призначення Сачинської Наталії Ігорівни на посаду медичного директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

 

       2. Погодити призначення Левик  Лесі Іванівни на посаду головного бухгалтера 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Н.Кицелу та голову постійної комісії з питань 

гуманітарної політики  І. Мазур. 

 

 

 

Міський голова                                                                                            Роксолана Джура 

 

 

 

 

 



Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  від ______2020 року №____ «Про 

погодження призначення медичного директора  та головного бухгалтера комунального 

некомерційного підприємства  «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області» 

 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

 

На виконання ст..16 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказу 

МОЗ України від 31.10.2018 року №1977 «Про  внесення  змін до Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» у закладі охорони 

здоров’я, який пройшов процедуру  реорганізації вводиться посада медичного директора, що 

відповідатиме за  медичну частину роботи підприємства. При затвердженні Статуту 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна  міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, міською радою встановлено порядок  

призначення медичного директора та головного бухгалтера підприємства, а саме через 

обов’язкове погодження  кандидатів на відповідні посади.  Керівник звернувся із поданням  

про погодження призначення Сачинської Наталії Ігорівни на посаду медичного директора,  

Левик  Лесі Іванівни на посаду головного бухгалтера. Тому необхідно радою розглянути 

запропоновані кандидатури і прийняти відповідне рішення.  

 

2. Мета прийняття рішення. 

 

 Метою прийняття рішення є погодження кандидатур медичного директора та 

головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна  

міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, які  в подальшому за  

наказом  директора  будуть призначені на  відповідні посади. 

 

3. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання. 

 

  Бурштинська міська рада Івано – Франківської області, як Засновник (Власник), 

реалізовуючи свої владні повноваження у сфері забезпечення населення  якісною медичною 

послугою, відповідно до ст.ст. 25, 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст..16 ЗУ «Основи законодавства  України про охорони здоров’я», Наказу МОЗ 

України від 31.10.2018 року №1977 «Про  внесення  змін до Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області, затвердженого рішенням  міської ради від 

27.12.2019 року №01/86-19, розглядає подання директора комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області від 08.05.2020 р.№132. Приймаючи рішення про погодження  

запропонованих кандидатур міська рада вирішує питання щодо подальшого управління 

закладом охорони здоров’я в частині забезпечення надання на відповідному рівні медичних 

послуг населенню територіальної громади,  належного бухгалтерського обліку  

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна  міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 



 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Реалізація рішення не потребує витрат міського бюджету. 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

 

         Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення стане реалізація 

повноважень Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, як Засновника, 

визначених  Статутом комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна  міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

           

          Доповідач: заступник міського голови  Н. Кицела. 

 

           Заступник міського голови                                                           Н. Кицела 

 

 


