
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  21 грудня 2012 року        №  281 

смт. Голованівськ 

 

Про надання згоди на передачу майна,  

що  забезпечувало надання швидкої  

медичної допомоги в районі та перебуває  

у спільній власності територіальних  

громад сіл та селищ району до  

спільної власності територіальних  

громад сіл, селищ і міст області 

 

 Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» 

передбачається створення єдиної системи екстреної медичної допомоги шляхом 

реорганізації всіх існуючих підрозділів служб швидкої  медичної допомоги, 

медицини катастроф, їхнього об’єднання зі створенням єдиної потужної 

оперативно-диспетчерської служби. Після створення нової системи екстреної 

медичної допомоги зміняться принципи організації надання екстреної медичної 

допомоги, принципи контролю за вчасністю надання такої допомоги. Даний 

процес не передбачає скорочення виїзного персоналу та кількості виїзних 

бригад, відбудеться лише оптимізація управлінського і допоміжного персоналу 

за рахунок централізації частини функцій в єдиній обласній структурі. 

 Відповідно до Законів України «Про екстрену медичну допомогу», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів державної та 

комунальної власності», рішення Кіровоградської обласної ради від 21 грудня 

2012року № 422 «Про створення та забезпечення функціонування і розвитку 

системи екстреної медичної допомоги на території області»,  рішення районної 

ради від 12 травня 2010року  №326 «Про управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ району» (із змінами та 

доповненнями), 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на безоплатну передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст області майна, що  забезпечувало 



надання швидкої медичної допомоги в районі та перебуває у спільній власності 

територіальних громад сіл та селищ району згідно додатку 1. 

 

2. Передати до Комунального закладу «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф Кіровоградської області»  штати відділення 

швидкої допомоги КУ «Голованівська центральна районна лікарня»  та 

Побузького та Перегонівського пунктів швидкої допомоги. 

 

 3. Головному лікарю КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

Сачук В.М. : 

- здійснити передачу майна відповідно до чинного законодавства України; 

- переглянути структуру закладів охорони здоров’я на території 

Голованівського району  та провести їх оптимізацію з урахуванням передачі 

функцій надання екстреної медичної допомоги на обласний рівень. 

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення. 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Голованівської  

районної ради  

від  21 грудня 2012року 

№ 281 

 

 

Перелік майна, що  забезпечувало надання швидкої медичної  

допомоги в районі та перебуває у спільній власності територіальних 

громад сіл та селищ району  для передачі до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст області 

 

 

1. Автомобіль УАЗ 3962, 2004року 

випуску КУ «Голованівська 

центральна районна лікарня» 

смт. Голованівськ 

2. Автомобіль УАЗ 3741, 2004року 

випуску КО «Побузька селищна 

лікарня» 

смт. Побузьке 

3. Автомобіль  3962-01, 1992року 

випуску Перегонівської лікарської 

амбулаторії 

с. Перегонівка  

 


