
Проєкт 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ № 

__________ 2020 року                                                       м. Вижниця 

Про заходи з утворення спостережної ради  

при КНП «Вижницька районна лікарня» 

Вижницької районної ради 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 65, частиною першою статті 78 

Господарського Кодексу України, відповідно до статті 24 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку утворення 

спостережної ради закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1077 (зі змінами), пункту 43 

Статуту КНП «Вижницька районна лікарня», з метою сприяння реалізації права 

громадян на участь в управлінні охороною здоров’я, 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. РОЗПОЧАТИ заходи з утворення спостережної ради при комунальному 

некомерційному підприємстві «Вижницька районна лікарня» Вижницької 

районної ради. 

 

2. Затвердити Положення про спостережну раду при комунальному 

некомерційному підприємстві «Вижницька районна лікарня» Вижницької 

районної ради (далі – спостережна рада), що додається.  

 

3. Встановити, що: 

3.1. Формування складу спостережної ради здійснюється відповідно до 

вимог цього рішення та Порядку утворення спостережної ради закладу охорони 

здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 
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року № 1077 (зі змінами). 

3.2. Кількісний склад спостережної ради становить 9 (дев’ять) осіб та 

включає наступний порядок формування:  

- один представник Вижницької районної ради – заступник голови 

районної ради; 

- два представники  Вижницької районної державної адміністрації 

відповідно до фахового спрямування (відання питаннями галузі охорони 

здоров’я та соціального захисту населення Вижницького району); 

- по одному депутату місцевих рад: Вижницької та Вашківецької міських 

ОТГ (за згодою); 

- представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких 

спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що 

здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у 

сфері запобігання корупції (за згодою), - чотири особи. 

3.3. Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам: 

- бездоганна ділова репутація; 

- відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може 

вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною 

радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом охорони здоров’я; 

- наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері 

охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів; 

-  відсутність непогашеної судимості. 

3.4. Строк повноважень спостережної ради  - три роки з моменту її 

утворення. 

 

4. Голові районної ради АНДРЮКУ Михайлу в семиденний робочий термін 

з моменту прийняття цього рішення: 

4.1. Забезпечити розміщення  на офіційному вебсайті Вижницької районної 

ради - rayradavn.gov.ua повідомлення про намір утворення спостережної ради; 

4.2. Надіслати письмове повідомлення керівнику КНП «Вижницька 

районна лікарня» Вижницької районної ради про намір створення спостережної 

ради при комунальному підприємстві; 

4.3. Надіслати письмові пропозиції Вижницькій районній державній 

адміністрації, Вижницькій та Вашківецькій міським ОТГ про включення 

представників в склад спостережної ради. 

4.4. Розпорядженням утворити комісію з відбору до спостережної ради  

представників громадськості, громадських об’єднань та організацій, що 

здійснюють професійне самоврядування (далі – комісія) в кількісному складі – 

5 (п’ять) осіб. 

Комісії здійснити відбір відповідних представників, за результатами 

рейтингового голосування на веб-сайті Вижницької районної ради 

rayradavn.gov.ua, дотримуючись вимог Порядку утворення спостережної ради 

закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017 року № 1077 (зі змінами). 
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5. Уповноважити голову районної ради АНДРЮКА Михайла, протягом 10 

(десяти) робочих днів після отримання пропозицій від зазначеної в підпункті 

4.4. цього рішення комісії, прийняти розпорядження про утворення 

спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві 

«Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради та затвердження її 

персонального складу. 

Розпорядження голови районної ради про утворення спостережної ради 

підлягає оприлюдненню на веб-сайті Вижницької районної ради 

rayradavn.gov.ua  не пізніше наступного робочого дня з моменту його 

прийняття. 

 

 6. Контроль за виконанням цього 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 


