
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 2021 року 

 

Про внесення змін до структури 

Управління охорони здоров’я  

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області  

та затвердження її у новій редакції  

 

З метою забезпечення ефективного функціонування Управління охорони 

здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила : 

1. Внести зміни до структури Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області, а саме: 

1.1. Ввести  посаду заступника начальника Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області за рахунок 1 (однієї) штатної одиниці посади 

головного спеціаліста Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

1.2. Створити в Управлінні охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області відділ 

бухгалтерського обліку та звітності у кількості трьох штатних одиниць: 

начальник відділу 1 (одна) штатна одиниця, головний спеціаліст 2 (дві) 

штатні одиниці. 

1.3. Ввести посаду начальника  відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головного бухгалтера Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 



Полтавської області за рахунок 1 (однієї) штатної одиниці посади 

головного спеціаліста Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

2. Затвердити структуру Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в новій 

редакції (додається). 

3. Управлінню охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа В.В.) 

внести відповідні зміни до штатного розпису з 01 січня 2022 року. 

4.  Рішення Лубенської міської ради від 08 квітня 2021 року «Про внесення 

змін до структури Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради та затвердження її у новій редакції» вважати 

таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з охорони здоров’я, 

материнства та дитинства.  

 

 

Лубенський міський голова                                 Олександр  ГРИЦАЄНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснювальна записка  

до рішення чотирнадцятої сесії Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області від 16.12.2021 р. 

«Про внесення змін до структури Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області та 

затвердження її у новій редакції» 

 

Вказаний проєкт рішення розроблений з метою забезпечення ефективного 

функціонування Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області, в цьому проєкті рішення 

передбачені такі зміни:  

- введення  посади заступника начальника Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області за рахунок 1 (однієї) штатної одиниці посади 

головного спеціаліста Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області; 

- у складі Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області створити відділ 

бухгалтерського обліку та звітності у кількості трьох штатних одиниць: 

начальник відділу 1 (одна) штатна одиниця, головний спеціаліст 2 (дві) 

штатні одиниці; 

- введення посади начальника  відділу бухгалтерського обліку та звітності, 

головного бухгалтера Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області за 

рахунок 1 (однієї) штатної одиниці посади головного спеціаліста 

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області. 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України  «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

 

Начальник управління охорони здоров’я                                          Віктор КІВА     

 

 



      Додаток до рішення Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 від 16 грудня 2021 року 

СТРУКТУРА    

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

у новій редакції 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

ПІДПОРЯКОВАННІ ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

 

 

 
 

   

             

                   Секретар міської ради                                                                           Маргарита КОМАРОВА 

   

 

Головний спеціаліст 1 шт.од. 

 

Прибиральник службових приміщень  0,25 шт.од. 

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 

-Засульська амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 
-Пункт здоров’я – 13  

- ФАП – 3  

Комунальне підприємство 

«Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

- Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини - 6 

Комунальне підприємство 

«Лубенська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка»  

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області 

Комунальне підприємство  

«Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування»  

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності 

Начальник відділу,  головний бухгалтер 1 шт.од. 

Головний спеціаліст 2 шт.од. 

 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ 
 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ 
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