
 

УКРАЇНА 

                                        РІШЕННЯ № 859 

 
18.02.2022  м.  Хуст 
 

Про погодження внесення змін до 

структури та штатного розпису 

комунального некомерційного 

підприємства «Хустський центр первинної 

медико – санітарної допомоги» Хустської 

міської ради  

 

У відповідності доЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Статутукомунального некомерційного підприємства «Хустський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Хустської міської ради, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради від 24.03.2021 №142 та 

розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Хустський 

центр первинної медико – санітарної допомоги» Хустської міської ради від 

08.02.2022 №432/02-17 у частині погодження скорочення штатних одиниць, 

Хустська міська рада 

 

                                        ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити скорочення: 

1.1 Інформаційно-аналітичний відділ скоротити на 2,0  шт. од  

Статистик медичний 2,0 шт. од 

1.2 Штатний розпис амбулаторії м. Хуст  скоротити на 1,75  шт. од.: 

      Реєстратор медичний – 1,75 шт. 

1.3 Штатний розпис амбулаторії с. Копашново скоротити на  0,75 шт. од.: 

       Водій – 0,75 шт. од. 

1.4  Штатний розпис амбулаторії с. Крайниково скоротити на  0,5 шт. од.: 

       Сестра медична загальної практики-сімейної медицини – 0,5 шт. 

1.5 Штатний розпис амбулаторії с. Монастирець скоротити на  1,0 шт. од.: 

      Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,5шт.од. 

      Водій – 0,5 шт. од 

1.6 Штатний розпис амбулаторії с. Бороняво скоротити на  1,0 шт. од.: 

      Сестра медична загальної практики сімейної медицини -1,0шт.од. 

1.7 Штатний розпис амбулаторії с. Олександрівка скоротити на  1,0 шт. од.: 

      Сестра медична загальної практики сімейної медицини -1,0шт.од. 

1.8 Штатний розпис амбулаторії с. Н.Бистрий скоротити на  1,5 шт. од.: 

      Сестра медична загальної практики сімейної медицини -1,0шт.од. 

      Лаборант (клініка)- 0,5шт.од. 
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1.9 Штатний розпис амбулаторії с. Горінчево  скоротити на  1,0 шт. од.: 

       Реєстратор медичний -1,0шт.од. 

1.10 Штатний розпис амбулаторії с. Нанково скоротити на  1,25 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -125шт.од. 

        Лаборант (клініка) – 0,25 шт.од. 

1.11 Штатний розпис амбулаторії с. Данилово скоротити на  3,75 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -3,25 шт.од. 

        Лаборант (клініка) - 0,5 шт.од. 

1.12 Штатний розпис амбулаторії с. Липча скоротити на  1,5 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,5 шт.од.                

Лаборант (клініка) – 1,0  шт.од. 

1.13 Штатний розпис амбулаторії с. Залом скоротити на  1,5 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -1,5шт.од. 

1.14 Штатний розпис амбулаторії с. Стеблівка скоротити на  1,5 шт. од.: 

Лікар загальної практики – сімейний лікар – 0,5 шт.од. 

        Водій – 1,0шт 

1.15 Штатний розпис амбулаторії с. Велятино скоротити на  0,5 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,5шт.од. 

1.16 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Крива скоротити на  0,5 шт. од 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,5 шт.од. 

1.17  Штатний розпис Фельдшерський пункт  Шаян скоротити на  0,25 шт. од 

         Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25 шт.од. 

1.18  Штатний розпис Фельдшерський пункт  Ракош скоротити на  0,5 шт. од 

         Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,5шт.од. 

1.19 Штатний розпис Фельдшерський пункт Забереж скоротити на 0,25шт. од 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.20 Штатний розпис Фельдшерський пункт Кічерели скоротити на 0,25шт.од 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.21 Штатний розпис Фельдшерський пункт Становець скоротити на   0,25шт.од 

       Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.22 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Ряпідь скоротити на  1,0 шт. од 

        Завідувач фельдшерського пункту(сестра медична,фельдшер)-0,75шт.од. 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.23 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Вільшани скоротити на 0,75шт.  

од. 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,5 шт.од. 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.24 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Діброва скоротити на 0,25шт. од 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.25 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Хустець скоротити на 1,75шт. од 

        Завідувач фельдшерського пункту(сестра медична,фельдшер)-1,0 шт.од 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,5 шт.од. 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25 шт.од 

1.26 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Лунка скоротити на  0,75 шт. од 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,5 шт.од. 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25 шт.од 

1.27 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Кривий скоротити на  1,5 шт. од 

        Завідувач фельдшерського пункту(сестра медична,фельдшер)-1,0 шт.од 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,25 шт.од. 



       Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25 шт.од 

1.28 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Поточок скоротити на 2,0шт. од  

       Завідувач фельдшерського пункту(сестра медична,фельдшер)-1,0 шт.од 

       Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична,       

       фельдшер– 0,5 шт 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,5шт.од 

1.29 Штатний розпис Фельдшерський пункт  Противень скоротити на  0,25 шт.     

       од. 

        Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.30 Штатний розписФельдшерський пункт  Широкийскоротити на  0,75 шт. од 

       Завідувач фельдшерського пункту(сестра медична,фельдшер)-0,5 шт.од 

       Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.31 Штатний розписФельдшерський пункт  Вертепскоротити на  1,25 шт.од 

       Завідувач фельдшерського пункту(сестра медична,фельдшер)-0,75 шт.од 

       Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична,      

       фельдшер–0,25 шт 

       Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 0,25шт.од 

1.32 Штатний розпис інший адміністративно-управлінський та допоміжний     

        персонал скоротити на  0,5 шт. од.: 

        Інженер з метрології -0,5шт.од. 

1.33 Штатний розпис амбулаторії смт. Вишково скоротити на  0,5 шт. од.: 

        Водій -0,5шт.од. 

1.34 Штатний розпис амбулаторії с. Драгово скоротити на  1,0 шт. од.: 

        Водій  - 1 шт.од. 

1.35 Штатний розпис амбулаторії с. Забрідь скоротити на  1,0 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -1,0 шт.од. 

1.36 Штатний розпис амбулаторії с. Іза скоротити на  0,75 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,75шт.од. 

1.37 Штатний розпис амбулаторії с. Липовець скоротити на  0,5 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -0,5шт.од. 

1.38 Штатний розпис амбулаторії с. Нижнє Селище скоротити на  1,0 шт. од.: 

        Сестра медична загальної практики сімейної медицини -1,0 шт.од. 

 

 2. В.о. директоракомунальногонекомерційного підприємства «Хустський 

центр первинної медико – санітарної допомоги» Хустської міської ради 

проводити звільнення працівників з дотриманням вимог діючого трудового 

законодавства та за наявної можливості забезпечити їх працевлаштування. 

3.В.о. директоракомунальногонекомерційного підприємства «Хустський 

центр первинної медико – санітарної допомоги» Хустської міської ради привести 

штатний розпис у відповідність до цього рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішенняпокласти 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.  

 

Секретар ради Василь ГУБАЛЬ 

 


