
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

смт Софіївка                              №  101-од                     19 липня 2021 року 

Про переміщення  КНП «Софіївський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Софіївської селищної ради в деякі приміщення КП 

«Софіївська центральна лікарня» 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Основи законодавства про охорону здоров’я», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», «Про підвищення доступності 
та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», з метою 
створення належних умов для надання первинної медичної допомоги хворим 
та створення комфортних умов  праці медичному персоналу:    

1. В.о. директора Комунального некомерційного підприємства 

«Софіївський центр первинної медико – санітарної допомоги» Софіївської 
селищної ради ( далі КНП «Софіївський центр ПМСД») Березнію К.І. з 26 
липня ц.р. розпочати розміщення, згідно погодженого плану: 

- бухгалтерії та гінекологічного кабінету в приміщенні поліклінічного 
відділення КП «Софіївська центральна лікарня»; 

- керівництва КНП «Софіївський центр ПМСД», адміністрації 
підприємства, кабінету педіатра та кабінету щеплень в приміщенні 
дитячої консультації КП «Софіївська центральна лікарня»; 

- Софіївської лікарської амбулаторії ЗПСМ КНП «Софіївський центр 
ПМСД» та адміністрації підприємства в приміщенні колишнього 
пологового відділення КП «Софіївська центральна лікарня». 

2. В.о. директора  КНП «Софіївський центр ПМСД» Березнію К.І. до 10 
серпня ц.р. завершити розміщення згідно погодженого плану та розпочати 
надання первинної медико- санітарної допомоги жителям громади в наданих 
приміщеннях. 



3. Зобов’язую в.о. директора  КНП «Софіївський центр ПМСД» Березнія К.І.: 

- під час переміщення ( з 26.07 по 10.08.2021) КНП «Софіївський центр 
ПМСД» в приміщення КП «Софіївська центральна лікарня» вжити заходи 
щодо надання безперебійної первинної медичної допомоги сімейними 
лікарями та педіатром Софіївської лікарської амбулаторії ЗПСМ КНП 
«Софіївський центр ПМСД»; 

- вчасно сплачувати орендну плату КП «Софіївська центральна лікарня» 
за користування наданими приміщеннями; 

- вчасно сплачувати комунальні платежі, які нараховано за користування 
вказаними вище приміщеннями; 

- зберігати надане КП «Софіївська центральна лікарня» майно в 
користування КНП «Софіївський центр ПМСД». 

4. Директору КП «Софіївська центральна лікарня» Лейченко С.А. створити  

умови для безперешкодного переміщення  КНП «Софіївський центр первинної 
медико – санітарної допомоги» Софіївської селищної ради в  приміщення КП 
«Софіївська центральна лікарня», згідно погодженого плану. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

    

Селищний голова                                                     П.СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


