
 

УКРАЇНА 

    ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

    ІІ  СЕСІЯ   VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 
574 

 

20.10.2021  м.  Хуст

Про погодження внесення змін до 

структури та штатного розпису 

комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна 

лікарня імені Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської міської ради  

 

У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Хустська 

центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради від 

06.08.2021 №384 та розглянувши лист комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської міської ради від 30.08.2021 №03-06/401 у частині 

погодження створення та ліквідації структурних підрозділів, скорочення 

штатної одиниці, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити створення структурного підрозділу «Відділення екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги» комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської міської ради в кількості 48 штатних одиниць.              

2. Погодити ліквідацію: 

2.1. структурного підрозділу «Приймальне відділення» комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради із штатним розписом в кількості 25 

штатних одиниць; 

2.2. стаціонарного структурного підрозділу «Ендоскопічний кабінет» 

комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня 

імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради із штатним 

розписом в кількості 2 штатних одиниці. 

3. Погодити скорочення 0,5 штатної одиниці молодша медична сестра 

(санітарка-прибиральниця) «Травматологічного відділення» комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради.  



4. Директору комунального некомерційного підприємства «Хустська 

центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської 

ради проводити звільнення працівників з дотриманням вимог діючого 

трудового законодавства та за наявної можливості забезпечити їх 

працевлаштування. 

5. Директору комунального некомерційного підприємства «Хустська 

центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської 

ради привести штатний розпис у відповідність до цього рішення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію із гуманітарних питань; освіти, науки, культури, молоді і 

спорту, охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім'ї, соціального захисту 

населення, міжнаціональних, міжнародних, міжконфесійних відносин, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики та врегулювання 

конфлікту інтересів.   

 

 

 

Міський голова                                                                     Володимир КАЩУК
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


