
 

проект рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

від 22.03.2023                                       м. Бурштин                                 № 85 

 

 

Про призначення директора Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської  

міської ради Івано-Франківської області 

 

 

 

 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Указом 

Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні (зі 

змінами), статтею 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров`я», статтями 40,52,59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів  України від 21.08.2019 №792 «Про затвердження 

Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони 

здоров`я  та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу 

охорони здоров`я», з метою виконання завдань, покладених на заклади охорони здоров`я в 

умовах війни з російським агресором, Статутом комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області затвердженого рішенням міської ради від 25 листопада 2022 року 

№ 14/40-22, беручи до уваги заяву Г.Борецької від 22.03.2023,виконавчий комітет міської 

ради 

 

                                                                         вирішив: 

 

 1.Призначити Борецьку Галину Йосифівну на посаду  директора Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області  з  17.04.2023 року строково до призначення на 

цю посаду переможця конкурсу, але не пізніше дванадцятимісячного строку з дня 

припинення чи скасування воєнного стану. 

 2.Доручити міському голові Василю Андрієшину укласти контракт з директором 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області відповідно до п.1 цього рішення.   

       3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Василя 

Андрієшина. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення виконкому Про призначення директора Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 

 

 

від  _______________                                                                                            №_________ 

 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

 Відповідно до заяви Борецької Галини Йосифівної щодо призначення її на посаду  

директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області виникла необхіність у підготовці даного проекту рішення. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є налагодження  роботи КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.   

 
2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

2.1. Закон України «Про правовий режим воєнного стану». 

2.2.Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні (зі змінами).  

2.3.Стаття 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я». 

2.4.Статті 40,52,59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2.5.Постанова Кабінету Міністрів  України від 21.08.2019 №792 «Про затвердження 

Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони 

здоров`я  та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу 

охорони здоров`я». 

2.6.Статут комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області затвердженого 

рішенням міської ради від 25 листопада 2022 року № 14/40-22. 

 
 

 

Автор проекту: начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Ірина Фітак. 

 

 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи 

та військового обліку             Ірина Фітак 
 

 

 

 

 

 


