
У  К  Р  А  Ї  Н  А                  

Р  І  Ш  Е Н Н  Я 

  ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ    МІСЬКОЇ    РАДИ 

від  «___» _________ 2017  року                                                              №  _____                                                                                  

 

Про  затвердження  мережі та штатної 

чисельності лікувально-

профілактичних закладів комунальної 

власності міста на 2017 рік 
 

Керуючись ст. 49 Конституції України,  підпунктом 2  п. "б"  ст. 32   та   

ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я», наказом  

Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про 

затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських 

посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах 

охорони здоров’я» (із змінами), враховуючи рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 листопада 2016 року № 692 «Про оптимізацію мережі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та 

реорганізацію пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» шляхом 

приєднання до пологового будинку № 1» та виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 липня 2016 року № 371 

«Про затвердження перспективного плану заходів щодо модернізації та 

оптимізації галузі охорони здоров'я м. Кіровограда на 2016-2018 роки», 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити мережу та штатну чисельність лікувально-

профілактичних   закладів   міста   Кропивницького  на  2017 рік згідно з   

додатками 1, 2. 

2. Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради,  

головним лікарям лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста та  начальнику  державного закладу «Спеціалізована медико-

санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» забезпечити 

утримання мережі лікувально-профілактичних закладів міста у межах 

затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік. 
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3.  Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1-2, 4 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 квітня 2016 року 

№ 195 «Про затвердження мережі та штатної чисельності лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста на 2016 рік». 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                         А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потоцька  24 45 11 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                                                                               Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                       Кіровоградської міської ради 

                                                                                                                       "___"_________  2017     №____  

Мережа та штатна чисельність лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда  

на 2017 рік з 01 січня 2017 року 

Найменування ЛПЗ 
Всього 

посад 

Кількість 

ліжок у 

звичайних 

стаціонарах 

Кількість 

ліжко-днів у 

звичайних 

стаціонарах 

Кількість 

ліжок     

денних 

стаціонарів 

Кількість 

ліжко-днів у 

денних 

стаціонарах 

Число лікарських 

відвідувань 
Наявне населення, 

яке обслуговує 

первинна  ланка 

медичної  допомоги, 

чол. 

Наявне населення, яке 

обслуговує вторинна ланка 

медичної допомоги 

(амбулаторно-поліклінічна 

допомога), чол. 
Всього 

у т. ч. 

cтомато-

логів 

КЗ "Центральна міська лікарня   

м. Кіровограда" 
953,25 455 154700 146 36500 190150 - - 49767 

КЗ "Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги" 
583,75 285 96900 - - 11607 - - - 

Кіровоградська дитяча міська лікарня 117,75 80 27200 - - - - - - 

Пологовий будинок №1 326,25 110 37400 55 13750 68219 2053 - 39080 

Пологовий будинок №2  ім. "Святої Анни" 258,50 90 30600 45 11250 36834 1694 - 34762 

Дитяча міська поліклініка №1 261,75 - - 21 5250 175730 - - 41956 

КЗ "Амбулаторія загальної практики - 

сімейної медицини" 
58,00 - - - - 35990 1160 9787 - 

КЗ "Поліклінічне об’єднання  

м. Кіровограда" 495,75 - - 210 52500 468200 1200 - 144029 

Міська стоматологічна поліклініка №1 109,50 - - - - 105200 105200 - 80702 

Стоматологічна поліклініка №2 70,00 - - - - 60501 60501 - 51018 

Дитяча  стоматологічна   поліклініка 57,50 - - - - 69162 69162 - 41956 

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда" 415,75 - - - - 270000 - 124391 - 

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда" 382,00 - - - - 330315 3000 101574 - 

Інформаційно-аналітичний відділ 

медичної статистики при управлінні 

охорони здоров’я Кіровоградської міської 

ради 

14,00 - - - - - - - - 

ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України" 
115,50 20 6800 20 5000 40100 4700 3996 3996 

 Разом   4219,25 1040 353600 497 124250 1862008 248670 239748 239748 

 

Начальник управління охорони здоров"я Кіровоградської міської ради                                                                                О.Макарук 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                                                                               Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                       Кіровоградської міської ради 

                                                                                                                       "___"_________  2017     №____  

Мережа та штатна чисельність лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда  

на 2017 рік з 16 лютого 2017 року 
 

Найменування ЛПЗ 
Всього 

посад 

Кількість 

ліжок у 

звичайних 

стаціонарах 

Кількість 

ліжко-днів у 

звичайних 

стаціонарах 

Кількість 

ліжок     

денних 

стаціонарів 

Кількість 

ліжко-днів у 

денних 

стаціонарах 

Число лікарських 

відвідувань 
Наявне населення, 

яке обслуговує 

первинна  ланка 

медичної  допомоги, 

чол. 

Наявне населення, яке 

обслуговує вторинна ланка 

медичної допомоги 

(амбулаторно-поліклінічна 

допомога), чол. 
Всього 

у т. ч. 

cтомато-

логів 

КЗ "Центральна міська лікарня   

м. Кіровограда" 
953,25 455 154700 146 36500 190150 - - 49767 

КЗ "Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги" 
583,75 285 96900 - - 11607 - - - 

Кіровоградська дитяча міська лікарня 117,75 80 27200 - - - - - - 

Пологовий будинок №1 584,75 160 53033 100 24420 104923 3747 - 73842 

Пологовий будинок №2  ім. "Святої Анни" - - 2968 - 580 130 - - - 

Дитяча міська поліклініка №1 261,75 - - 21 5250 175730 - - 41956 

КЗ "Амбулаторія загальної практики - 

сімейної медицини" 
58,00 - - - - 35990 1160 9787 - 

КЗ "Поліклінічне об’єднання  

м. Кіровограда" 495,75 - - 210 52500 468200 1200 - 144029 

Міська стоматологічна поліклініка №1 109,50 - - - - 105200 105200 - 80702 

Стоматологічна поліклініка №2 70,00 - - - - 60501 60501 - 51018 

Дитяча  стоматологічна   поліклініка 57,50 - - - - 69162 69162 - 41956 

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда" 415,79 - - - - 270000 - 124391 - 

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда" 382,00 - - - - 330315 3000 101574 - 

Інформаційно-аналітичний відділ 

медичної статистики при управлінні 

охорони здоров’я Кіровоградської міської 

ради 

14,00 - - - - - - - - 

ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України" 
115,50 20 6800 20 5000 40100 4700 3996 3996 

 Разом   4219,29 1000 341601 497 124250 1862008 248670 239748 239748 

Начальник управління охорони здоров"я Кіровоградської міської ради                                                                                О.Макарук 



 

ДООПРАЦЮВАНО 07.04.2017 

У  К  Р  А  Ї  Н  А                  

Р  І  Ш  Е Н Н  Я 

  ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ    МІСЬКОЇ    РАДИ 

від  «___» _________ 2017  року                                                              №  _____                                                                                  

 

Про  затвердження  мережі та штатної 

чисельності лікувально-

профілактичних закладів комунальної 

власності міста на 2017 рік 
 

Керуючись ст. 49 Конституції України,  підпунктом 2  п. "б"  ст. 32   та   

ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я», наказом  

Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про 

затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських 

посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах 

охорони здоров’я» (із змінами), враховуючи рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 листопада 2016 року № 692 «Про оптимізацію мережі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та 

реорганізацію пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» шляхом 

приєднання до пологового будинку № 1» та виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 липня 2016 року № 371 

«Про затвердження перспективного плану заходів щодо модернізації та 

оптимізації галузі охорони здоров'я м. Кіровограда на 2016-2018 роки», 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити мережу та штатну чисельність лікувально-

профілактичних   закладів   міста   Кропивницького  на  2017 рік згідно з   

додатками 1, 2. 

2. Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради,  

головним лікарям лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста та  начальнику  державного закладу «Спеціалізована медико-

санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» забезпечити 

утримання мережі лікувально-профілактичних закладів міста у межах 

затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік. 
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3.  Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1-2, 4 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 квітня 2016 року 

№ 195 «Про затвердження мережі та штатної чисельності лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності міста на 2016 рік». 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                         А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потоцька  24 45 11 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                                                                               Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                       Кіровоградської міської ради 

                                                                                                                       "___"_________  2017     №____  

Мережа та штатна чисельність лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда  

на 2017 рік з 01 січня 2017 року 

Найменування ЛПЗ 
Всього 

посад 

Кількість 

ліжок у 

звичайних 

стаціонарах 

Кількість 

ліжко-днів у 

звичайних 

стаціонарах 

Кількість 

ліжок     

денних 

стаціонарів 

Кількість 

ліжко-днів у 

денних 

стаціонарах 

Число лікарських 

відвідувань 
Наявне населення, 

яке обслуговує 

первинна  ланка 

медичної  допомоги, 

чол. 

Наявне населення, яке 

обслуговує вторинна ланка 

медичної допомоги 

(амбулаторно-поліклінічна 

допомога), чол. 
Всього 

у т. ч. 

cтомато-

логів 

КЗ "Центральна міська лікарня   

м. Кіровограда" 
953,25 455 154700 146 36500 190150 - - 49767 

КЗ "Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги" 
583,75 285 96900 - - 11607 - - - 

Кіровоградська дитяча міська лікарня 117,75 80 27200 - - - - - - 

Пологовий будинок №1 326,25 110 37400 55 13750 68219 2053 - 39080 

Пологовий будинок №2  ім. "Святої Анни" 258,50 90 30600 45 11250 36834 1694 - 34762 

Дитяча міська поліклініка №1 261,75 - - 21 5250 175730 - - 41956 

КЗ "Амбулаторія загальної практики - 

сімейної медицини" 
58,00 - - - - 35990 1160 9787 - 

КЗ "Поліклінічне об’єднання  

м. Кіровограда" 495,75 - - 210 52500 468200 1200 - 144029 

Міська стоматологічна поліклініка №1 109,50 - - - - 105200 105200 - 80702 

Стоматологічна поліклініка №2 70,00 - - - - 60501 60501 - 51018 

Дитяча  стоматологічна   поліклініка 57,50 - - - - 69162 69162 - 41956 

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда" 415,75 - - - - 270000 - 124391 - 

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда" 382,00 - - - - 330315 3000 101574 - 

Інформаційно-аналітичний відділ 

медичної статистики при управлінні 

охорони здоров’я Кіровоградської міської 

ради 

14,00 - - - - - - - - 

ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України" 
115,50 20 6800 20 5000 40100 4700 3996 3996 

 Разом   4219,25 1040 353600 497 124250 1862008 248670 239748 239748 

 

Начальник управління охорони здоров"я Кіровоградської міської ради                                                                                О.Макарук 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                                                                               Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                       Кіровоградської міської ради 

                                                                                                                       "___"_________  2017     №____  

Мережа та штатна чисельність лікувально-профілактичних закладів міста Кіровограда  

на 2017 рік з 01 квітня 2017 року 
 

Найменування ЛПЗ 
Всього 

посад 

Кількість 

ліжок у 

звичайних 

стаціонарах 

Кількість 

ліжко-днів у 

звичайних 

стаціонарах 

Кількість 

ліжок     

денних 

стаціонарів 

Кількість 

ліжко-днів у 

денних 

стаціонарах 

Число лікарських 

відвідувань 
Наявне населення, 

яке обслуговує 

первинна  ланка 

медичної  допомоги, 

чол. 

Наявне населення, яке 

обслуговує вторинна ланка 

медичної допомоги 

(амбулаторно-поліклінічна 

допомога), чол. 
Всього 

у т. ч. 

cтомато-

логів 

КЗ "Центральна міська лікарня   

м. Кіровограда" 
953,25 455 154700 146 36500 190150 - - 49767 

КЗ "Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги" 
583,75 285 96900 - - 11607 - - - 

Кіровоградська дитяча міська лікарня 117,75 80 27200 - - - - - - 

Пологовий будинок №1 584,75 160 54785 100 24420 104923 3747 - 73842 

Пологовий будинок №2  ім. "Святої Анни" - - 2968 - 580 130 - - - 

Дитяча міська поліклініка №1 261,75 - - 21 5250 175730 - - 41956 

КЗ "Амбулаторія загальної практики - 

сімейної медицини" 
58,00 - - - - 35990 1160 9787 - 

КЗ "Поліклінічне об’єднання  

м. Кіровограда" 495,75 - - 210 52500 468200 1200 - 144029 

Міська стоматологічна поліклініка №1 109,50 - - - - 105200 105200 - 80702 

Стоматологічна поліклініка №2 70,00 - - - - 60501 60501 - 51018 

Дитяча  стоматологічна   поліклініка 57,50 - - - - 69162 69162 - 41956 

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда" 415,75 - - - - 270000 - 124391 - 

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда" 382,00 - - - - 330315 3000 101574 - 

Інформаційно-аналітичний відділ 

медичної статистики при управлінні 

охорони здоров’я Кіровоградської міської 

ради 

14,00 - - - - - - - - 

ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України" 
115,50 20 6800 20 5000 40100 4700 3996 3996 

 Разом   4219,25 1000 343353 497 124250 1862008 248670 239748 239748 

Начальник управління охорони здоров"я Кіровоградської міської ради                                                                                О.Макарук 



 

 


