
                                                                    Проєкт вноситься 
                                                                      селищним головою 

 
___________сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
від ____ ________ 2022 року                                                                  № _____ 
 

смт Олександрівка 
 

Про затвердження граничної штатної  
чисельності комунального некомерційного  
підприємства «Олександрівський центр  
первинної медико-санітарної допомоги» 
Олександрівської селищної ради  
Кропивницького району 
Кіровоградської області 
 

Відповідно  статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 32, 49-2 Кодексу Законів про працю України, статті  35-1 
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
 

СЕЛИЩНА РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1.Внести зміни в організаційну структуру комунального  некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області, а саме: 

реорганізувати Красносільську амбулаторію загальної практики сімейної 
медицини (3,5 штатних посад) в Красносільський фельдшерсько-акушерський 
пункт (1,5 штатних посад); 

реорганізувати Родниківську  амбулаторію загальної практики сімейної 
медицини (4,5 штатних посад) в Родниківський фельдшерсько-акушерський 
пункт (1,0 штатних посад); 

реорганізувати Ставидлянську амбулаторію загальної практики сімейної 
медицини (3,5 штатних посад) в Ставидлянський фельдшерсько-акушерський 
пункт (0,75 штатних посад); 

реорганізувати Цвітненську амбулаторію загальної практики сімейної 
медицини (4,5 штатних посад) в Цвітненський фельдшерсько-акушерський 
пункт (1,0 штатних посад);  

розширити дільницю обслуговування Олександрівської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини  шляхом приєднання населення 
Красносільської, Родниківської, Ставидлянської та Цвітненської амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини. 

   



2. Скоротити  штатні посади КНП «Олександрівський  центр первинної      
медико-санітарної допомоги», а саме: 
 

лікарський персонал 1,5 штатні посади, в тому числі: 
 0,25 посади «Завідувач амбулаторії лікар загальної практики-сімейний 
лікар» Красносільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 
 0,25 посади «Завідувач амбулаторії лікар загальної практики-сімейний 
лікар» Цвітненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 
 0,5 посади «Завідувач амбулаторії лікар загальної практики-сімейний 
лікар» Родниківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 
 0,5 посади «Завідувач амбулаторії лікар загальної практики-сімейний 
лікар» Ставидлянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 
  
   середній медичний персонал 5,5 посади, а саме: 
 2,0 посади «Сестра медична загальної практики сімейної медицини» 
Єлизавеградківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 

0,5 посади «Сестра медична загальної практики сімейної медицини» 
Ставидлянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 

0,25 посади «Сестра медична загальної практики сімейної медицини» 
Родниківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 

0,25 посади «Сестра медична загальної практики сімейної медицини» 
Цвітненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 

0,25 посади «Завідувач фельдшерсько-акушерським пунктом» 
Букварського фельдшерсько-акушерського пункту; 

0,75 посади «Завідувач фельдшерсько-акушерським пунктом» 
Ясинівського фельдшерсько-акушерського пункту; 

0,5 посади «Сестра медична патронажна» Староосотського 
фельдшерсько-акушерського пункту; 

0,5 посади «Сестра медична патронажна» Новоосотського фельдшерсько-
акушерського пункту; 

0,5 посади «Сестра медична патронажна» Лісівського фельдшерсько-
акушерського пункту; 

 
молодший медичний персонал 2,75 посади, а саме: 
0,5 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)  

Єлизаветградківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 
0,25 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)  

Ставидлянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 
0,25 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)  

Родниківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 
0,25 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)  

Цвітненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 
0,5 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)  

Красносілківського фельдшерсько-акушерського пункту; 
0,25 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)  

Голиківського фельдшерсько-акушерського пункту; 



0,25 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)  
Бовтишського фельдшерсько-акушерського пункту; 

0,25 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)   
Розумівського фельдшерсько-акушерського пункту; 

0,25 посади «Молодша медична сестра» (санітарка-прибиральниця)   
Соснівського фельдшерсько-акушерського пункту; 

 
 

інший персонал 8,0 посад, а саме: 
0,5  посади «Двірник» Красносільської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
1,0 посади «Опалювач» Красносільської  амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
1,0 посади «Водій» Родниківської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
0,5  посади «Двірник» Родниківської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
1,0 посади «Опалювач» Родниківської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
1,0 посади «Водій» Ставидлянської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
0,5  посади «Двірник» Ставидлянської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
1,0 посади «Водій» Цвітненської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини; 
0,5  посади «Двірник» Цвітненської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
1,0 посади «Опалювач» Цвітненської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини; 
 
3. Ввести в штатний розпис структурного підрозділу Олександрівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини: 
лікарський персонал «Лікар загальної практики сімейний лікар» 1,5 

посади;  
середній медичний персонал «Сестра медична загальної практики сімейної 

медицини» 2 посади;  
інший персонал «Водій» 1 посада.   
 
4.Затвердити організаційну структуру та граничну штатну чисельність 

працівників комунального некомерційного підприємства «Олександрівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області з   в кількості – 87,5 штатних 
одиниць, в тому числі: лікарських посад – 17,5 штатних одиниць,  середнього 
медичного персоналу – 43,25 штатних одиниць, молодшого медичного 
персоналу – 9,0 штатних одиниць, іншого персоналу – 17,75 штатних одиниць 
(додаток 1).  



5. Відділу кадрів попередити працівників комунального некомерційного 
підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» про зміни істотних умов праці та можливе вивільнення працівників. 

 
6. Контроль за виконанням рішення  покласти  на  постійні комісії 

селищної ради:  
з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності;  
з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 

населення.  
 
 

 
 
Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         Додаток 1 

                                 до рішення сесії  
                                                            Олександрівської селищної ради                                               

                                                                   від _______ 2022 року № _____ 
 
 

Організаційна структура та гранична штатна чисельність працівників 
комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області  

 
Назва медичного 

закладу 
Назва структурного підрозділу та посади Кількість 

посад 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Олександрівський 
центр первинної 

медико-санітарної 
допомоги» 

Олександрівської 
селищної  ради 

Кропивницького 
району 

Кіровоградської 
області 

Директор   1 
  
Адміністративно-управлінський  
підрозділ 

6 

в тому числі:  

Медичний директор 1 

Середній медичний персонал (головна 
медична сестра) 

1 

Інший персонал 4 

в тому числі:  
Інженер з охорони праці  1 

Інспектор з кадрів 0,5 
Юрисконсульт 0,5 
Фахівець з публічних закупівель 1 
Секретар 1 

  
Допоміжний підрозділ 10,75 
в тому числі:  

Інформаційно-аналітичний кабінет 1,5 
Лікарі  0,5 
Середній медичний персонал 1 
  
Бухгалтерія 4 
Інший персонал 4 
  
Господарський підрозділ 5,25 
в тому числі:  

Інший персонал 5,25 
  



Територія доступності (ТД) першого порядку Олександрівський Ц 

Олександрівська 
амбулаторія загальної 
практики сімейної 
медицини 

Лікувально-профілактичний 
підрозділ 

69,75 

Лікарі 14,0 
в тому числі:  
Завідувач амбулаторії лікар 0,5 
Сімейний лікар  8 
Лікар-педіатр 2 
Лікар-терапевт 3,5 
Середній медичний персонал 20 
Молодший медичний персонал 3 
Інший персонал 3 

   

Красносільський ФАП 
Середній медичний персонал 1 
Молодший медичний персонал 0,5 

   

Родниківський ФАП 
Середній медичний персонал 0,75 
Молодший медичний персонал 0,25 

   

Ставидлянський ФАП 
Середній медичний персонал 0,5 
Молодший медичний персонал 0,25 

   

Цвітненський ФАП 
Середній медичний персонал 0,75 
Молодший медичний персонал 0,25 

   

Несватківський ФАП  
Середній медичний персонал 1 
Молодший медичний персонал 0,5 

   

Івангородський ФАП  
Середній медичний персонал 1,75 
Молодший медичний персонал 0,5 

   

Бірківський ФАП  
Середній медичний персонал 2 
Молодший медичний персонал 0,5 

   

Новоосотський ФАП  
Середній медичний персонал 1 
Молодший медичний персонал 0,5 

   

Староосотський ФАП  
Середній медичний персонал 1 
Молодший медичний персонал 0,5 

   
Красносілківський 
ФАП  

Середній медичний персонал 1 
Молодший медичний персонал  

   
Голиківський ФАП Середній медичний персонал 0,75 



   
Вищеверещаківський 
ФАП 

Середній медичний персонал 1 
Молодший медичний персонал 0,5 

   
Соснівський ФАП Середній медичний персонал 0,75 
   

Лісівський ФАП 
Середній медичний персонал 1 
Молодший медичний персонал 0,5 

   
Бовтишський ФАП Середній медичний персонал 0,75 
   
Розумівський ФАП Середній медичний персонал 0,75 
   
Букварський ФАП Середній медичний персонал 0,25 
   

Територія доступності (ТД) першого порядку Єлизаветградківська 
амбулаторія групової практики 

Єлизаветргадківська 
амбулаторія загальної 
практики сімейної 
медицини 

Лікарі  1 
Середній медичний персонал 2 
Молодший медичний персонал 0,5 
Інший персонал 1,5 

   

Михайлівський ФАП  
Середній медичний персонал 2 
Молодший медичний персонал 0,25 

   

Підлісненський ФАП  
Середній медичний персонал 1 
Молодший медичний персонал 0,5 

   
Ясинівський ФАП Середній медичний персонал 0,25 
   
ВСЬОГО Лікарі 17,5 
 Середній медичний персонал 43,25 
 Молодший медичний персонал 9,0 
 Інший  персонал 17,75 
 Разом 87,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Олександрівської селищної ради  «Про затвердження  

граничної штатної чисельності комунального некомерційного підприємства 
«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області» 

 
1.Обґрунтування необхідності видання документа 

  В зв’язку із зменшенням населення територіальної громади 
Олександрівської селищної ради та виходячи з фінансового стану підприємства 
привести штатну чисельність підприємства у відповідність до фінансових 
можливостей закладу з врахуванням відповідних умов для забезпечення 
належної доступності та якості медичної допомоги. 
 

2. Мета і шляхи ЇЇ досягнення 
З метою раціонального використання фінансових ресурсів підприємства 

провести реорганізацію закладів охорони здоров’я та затвердити граничну 
штатну чисельність закладу.  

   
3. Правові аспекти 

Відповідно  статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 32, 49-2 Кодексу Законів про працю України, статті  35-1 
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

 
4.Фінансово-економічне обґрунтування 

Не потребує ніяких фінансових вкладень. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 
Рішення не стосується інтересів інших органів. 
 

6. Регіональний аспект 
Вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я. 
 

7. Громадське обговорення 
Не потребує громадського обговорення. 
 

8. Прогноз результатів 
Організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним 

процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства. 
 

                                                                             

Медичний директор  КНП  
«Олександрівський  ЦПМСД                                                    А.СИТНИК 
 
“____” ____________ 2022 року 
 



 
 


