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Про уточнення назви посади керівника  

КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради 

 

          Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 65, 78 Господарського Кодексу України, 

статтею 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», у 

зв’язку зі змінами  державних стандартів щодо класифікації професій та чинної 

номенклатури посад медичних працівників системи Міністерства охорони здоров'я 

України, відповідно до чого внесені зміни до Випуску 78 "Охорона здоров'я" 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників 

(затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 

р. № 117 з відповідними змінами та доповненнями), зокрема - в розділі "Керівники" 

змінені назви посади керівника закладу охорони здоров’я, розглянувши клопотання 

КНП «Вижницька районна лікарня» від 24 вересня 2020 року № 01-20/1322 з цього 

приводу, беручи до уваги те, що рішенням ХХVІІІ сесії Вижницької районної ради 

VІІ скликання від 18 квітня 2019 року №40-28/19 «Про вирішення окремих питань, 

пов’язаних з реорганізацією комунальної установи «Вижницька центральна районна 

лікарня» шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство» (підпункт 

4.1. пункту 4) назва посади керівника комунального некомерційного підприємства 

«Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради, застосовувалась як 

«головний лікар (директор)», враховуючи рекомендації постійних комісій районної 

ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту, районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. УТОЧНИТИ назву посади керівника комунального некомерційного 

підприємства «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради, як – 

директор. 

2. Голові районної ради АНДРЮКУ Михайлу укласти додаткову угоду із 

керівником комунального некомерційного підприємства «Вижницька районна 

лікарня» Вижницької районної ради МИТРИНЮКОМ Федором про внесення змін до 

існуючого контракту від 27 травня 2019 року – в частині уточнення назви посади 

керівника.  



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з 

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій (НИКИФОРЯК Юрій) та з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту (САЩУК Олег). 

 

 

   Голова районної ради                Михайло  АНДРЮК 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

Завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради            Ксенія ГОЛОБУЦЬКА  

 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради    Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради    Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувач загального відділу  

виконавчого апарату районної ради   Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій    Юрій НИКИФОРЯК 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти, охорони здоров’я,  

культури, молоді та спорту     Олег САЩУК 

 


