
 
 УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

                                        ІІІ   СЕСІЯ    VIIІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 985 
 

16.09.2022  м. Хуст 

 
Про  ліквідацію  лікувально-профілактичних 

підрозділів Комунального некомерційного 

підприємства «Хустський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Хустської  

міської ради Закарпатської області 

 

У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

беручи до звернення КНП «Хустський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Хустської міської ради Закарпатської області вхідний №2545/02-17 від 

12.09.2022, вхідний №2544/02-17 від 12.09.2022, щодо доцільності ліквідації 

лікувально-профілактичних підрозділів, з метою підвищення надання медичної 

допомоги населенню з одночасним підвищенням ефективності використання 

наявних ресурсів, з метою оптимізації керованості закладів медичної допомоги, 

використання фінансових ресурсів, що суттєво дозволить збільшити внесок 

системи охорони здоров’я в наданні медичної допомоги населенню, з метою 

оптимізації лікувального процесу та витрат на фінансування, Хустська міська 

рада 

         В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Ліквідувати з 01 жовтня 2022 року лікувально-профілактичні підрозділи 

Комунального некомерційного  підприємства «Хустський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради  Закарпатської області: 

1.1. Амбулаторію с. Березово (Закарпатська обл., Хустський р-н, Березово, 

771А); 

1.2. Амбулаторію с. Горінчово (Закарпатська обл., Хустський р-н, Горінчово, 

Незалежності, 145а); 

1.3. Амбулаторія с. Нижній Бистрий (Закарпатська обл., Хустський р-н, с. 

Нижній Бистрий, 406А); 

1.4. Амбулаторію с. Монастирець (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Монастирець, 8); 

із штатним розписом в загальній кількості 38.75 штатних одиниць. 

2. Ліквідувати з 01 жовтня 2022 року лікувально-профілактичні підрозділи 

Комунального некомерційного  підприємства «Хустський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради  Закарпатської області: 

2.1. Амбулаторію с. Велятино (Закарпатська обл., Хустський р-н, Велятино, 

Миру, 85); 

2.2. Амбулаторію смт. Вишково (Закарпатська обл., Хустський р-н, Вишково, 

Центральна, 17); 
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2.3. Амбулаторію с. Яблунівка (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Яблунівка, Незалежності, 67); 

2.4. Фельдшерський пункт Шаян (Закарпатська обл., Хустський р-н, Шаян, 

17); 

2.5. Фельдшерський пункт Ракош (Закарпатська обл., Хустський р-н, Ракош, 

вул. Грушова, 86); 

із штатним розписом в загальній кількості 50.25 штатних одиниць. 

3. Ліквідувати з 01 жовтня 2022 року лікувально-профілактичні підрозділи 

Комунального некомерційного  підприємства «Хустський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради  Закарпатської області: 

3.1. Амбулаторію с. Драгово (Закарпатська обл., Хустський р-н, Драгово, 

Центральна, 82); 

3.2. Фельдшерський пункт Забереж (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Забереж, В.Івасюка, 22); 

3.3. Амбулаторію с. Забрідь (Закарпатська обл., Хустський р-н, Забрідь, 

Грушевського, 173); 

3.4. Амбулаторію с. Золотарьово (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Золотарьово, Центральна, 55 В); 

3.5. Фельдшерський пункт Вільшани (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Вільшани, 32); 

3.6. Фельдшерський пункт Діброва (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Вільшани, 32); 

3.7. Фельдшерський пункт Становець (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Становець, 89). 

із штатним розписом в загальній кількості 47.0 штатних одиниць. 

4.Ліквідувати з 01 жовтня 2022 року лікувально-профілактичні підрозділи 

Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради  Закарпатської області : 

4.1. Амбулаторію с. Липецька Поляна (Закарпатська обл., Хустський р-н, 

Липецька Поляна, Шкільна, 24); 

із штатним розписом в загальній загальній кількості 7.75 штатних 

одиниць.  

5. Т.в.о. Директора Комунального некомерційного  підприємства «Хустський 

центр первинної  медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради  

Закарпатської області на підставі цього рішення  з дотриманням вимог діючого 

трудового законодавства провести звільнення працівників лікувально-

профілактичних підрозділів. За наявної можливості забезпечити 

працевлаштування працівників ліквідованих підрозділів. 

6. Т.в.о. Директора Комунального некомерційного  підприємства «Хустський 

центр первинної  медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради  

Закарпатської області на підставі цього рішення  внести зміни в штатний розпис 

та подати на затвердження виконавчому комітету Хустської міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну депутатську 

комісію із гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і спорту, охорони 

здоров’я, материнства, дитинства, сімї, соціального захисту населення, 

міжнаціональних, міжнародних, міжконфесійних відносин, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської етики та врегулювання конфлікту 

інтересів. 
 

Міський голова          Володимир КАЩУК 
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