
                                                                        
 

РІШЕННЯ 
сорок друга сесія VІ скликання 

 
від 18.06.2015 р. №1907 
 
Про передачу частини дорослого населення 
міста, яке обслуговувалось відділковою 
лікарнею станції Коростень Південно-Західної 
залізниці, в обслуговування Коростенської 
центральної міської лікарні 
             

Відповідно до звернення головного лікаря відділкової лікарні               
ст. Коростень Південно-Західної залізниці Железнякової А.В. щодо 
обмеженого фінансування, згідно довідки про кількість жителів                     
м. Коростень, які обслуговуються відомчими закладами охорони здоров’я, 
що фінансуються з Державного бюджету України та керуючись ст. 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Головному лікарю відділкової лікарні станції Коростень Південно-
Західної залізниці Железняковій А.В. з 01.06.2015 р.: 

 
1.1. Передати частину дорослого населення в кількості 2 985 чоловік, які 

обслуговувались відділковою лікарнею, в обслуговування Коростенській 
центральній міській лікарні. 

 
1.2. Передати відповідну штатну чисельність медичних працівників в 

підпорядкування Коростенської центральної міської лікарні. 
 
2. Головному лікарю Коростенської центральної міської лікарні 

Гордійчуку В.П.: 
 
2.1. Організувати роботу дорослої поліклініки за адресою: вул. 

Грушевського, 7 для обслуговування переданого дорослого населення. 
 
2.2. Прийняти на роботу звільнених працівників відділкової лікарні 

згідно діючих штатних нормативів (розрахунок додається). 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Дзигу О.О. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради      В.Ходаківський 
Заступник міського голови     О.Дзига 
Начальник фінансового управління    Л.Щербанюк 
Головний лікар ЦМЛ      В.Гордійчук 
Начальник юридичного відділу    Т.Камінська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 42 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 18.06.15р. №1907 
 

Розрахунок 
додаткових штатних посад по дорослій поліклініці Коростенської ЦМЛ 

 
В зв’язку з передачею частини дорослого населення міста, яке обслуговувалось 

відділовою лікарнею станції Коростень Південно-Західної залізниці в обслуговування 
Коростенської ЦМЛ в кількості 2 985 чоловік з 01.06.2015 року (наказ МОЗ України № 33 
від 23.02.2000 року «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я») 
виникла потреба ввести додаткові штатні посади: 

 
Норматив 

Найменування посад Фактичні 
показники Розрахунок Н Н 

(округ.) 
Лікарі (додаток № 29 п. 1.1) 

Лікар загальної практики – 
сімейний лікар 

0,67 посади 
на 1 000 чоловік 

дорослого 
населення 

2 985 чол. / 
1 000 чол. 
* 0,67 пос. 

2,0 2,0 

Всього лікарі:                                                                                                                         
2,0 
 
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (додаток № 29 п. 2.1) 

Сестра медична дільнична 1,5 посади 
на 1 посаду 

лікаря 

1,5 пос. * 
2,0 пос. лікаря 

3,0 3,0 

Всього фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою:                           
3,0 
 

Молодший медичний персонал 
Молодша медична сестра 1,0 посада 

на 3 посади 
лікаря 

2,0 пос. лікаря / 
3,0 пос. лікаря 

0,67 0,75 

Всього молодший медичний персонал:                                                                            
0,75 
 
Всього: х х х 5,75 
в т. числі: 
Лікарі х х х 2,0 
Фахівці з базовою та 
неповною вищою 
медичною освітою 

х х х 3,0 

Молодший медичний 
персонал х х х 0,75 

 
Секретар міської ради                                                         В.Ходаківський 



 
 
 
 
 
 
 


