
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19.02.2014       Ужгород               № 59 
 
 
Про затвердження штатної 
чисельності працівників та 
ліжкового фонду міських 
лікувально - профілактичних закладів 
на 2014 рік  
 
 Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони 
здоров’я» (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2002 № 
228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» із змінами та 
доповненнями, у зв’язку із проведенням реорганізації міської дитячої клінічної 
лікарні та  міської поліклініки і створенням міського Центру первинної 
медико-санітарної допомоги, проведенням оптимізації штатів та ліжкового 
фонду в міських лікувально-профілактичних закладах, керуючись пп.1 п”а” ст.  
32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської 
ради  ВИРІШИВ: 

 
    1. Затвердити штатну чисельність працівників міських лікувально-
профілактичних закладів, які належать до сфери управління головного 
розпорядника бюджетних коштів – відділу охорони здоров'я Ужгородської 
міської ради з 01.03.2014 у загальній кількості 1682,25 та ліжкового фонду в 
загальній кількості 624 ліжок (звичайного стаціонару) згідно із додатком. 
 2.  Головним лікарям міських лікувально-профілактичних закладів: 

2.1. Утримувати чисельність працівників міських лікувально - 
профілактичних закладів та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в 
межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах установи.  
 2.2. Провести необхідні заходи, пов’язані із затвердженням штатного 
розпису, у встановленому законодавством порядку. 
 3.  Дозволити відділу охорони здоров’я вносити зміни в штатні розписи 
та ліжковий фонд міських лікувально-профілактичних закладів в межах 
загальної чисельності та в межах фонду оплати праці, затверджених по галузі. 



 4. Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 
04.12.2013 №436 «Про штатний розпис Ужгородського міського центру 
первинної медико-санітарної допомоги» визнати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю.В. 

 
 

Міський голова         В.Погорелов 

 

 



Додаток 
до рішення виконкому 

№___ від___________2014 року 
 

Штатна чисельність працівників та ліжковий фонд 
міських лікувально-профілактичних закладів  

на 2014 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разом:

1 1 1 1 1 5
537,25 302,00 308,50 209,75 324,75

лікарські посади 106,00 65,25 66,50 71,75 115,25 424,75
209,75 107,25 132,25 75,25 154,25 678,75

159,75 84,25 76,50 34,25 22,00 376,75

спеціалісти 7,50 6,00 5,25 5,00 4,50 28,25
інший персонал 54,25 39,25 28,00 23,50 28,75 173,75

359 130 159 39 8 695

359 110 155 0 0 624

 в денних стаціонарах 0 20 4 39 8 71

Центральна 
міська 
клінічна 
лікарня

Міська 
дитяча 
клінічна 
лікарня

Міський 
пологовий 
будинок

Міська 
поліклініка

Міський центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги

Кількість закладів 
(установ) охорони 

здоров'я
Штатна чисельність 

працівників - 
всього, в т.ч.:

1 682,25

середній медичний 
персонал

молодший медичний 
персонал

Кільк-ть ліжок 
всього,в т.ч.:
в звичайних 
стаціонарах

Начальник відділу охорони здоров'я      М.Ю.Брецко 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому       Д.С.Геворкян 


