
                                                                                                                           
 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 РІШЕННЯ  

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

від 25 травня 2021 року 

м. Городня 
 

Про  створення   медичних   пунктів 

тимчасового базування на території 

Городнянської міської ради  

 

           З метою підвищення доступності первинної медичної допомоги та 

долікарської медичної допомоги для населення віддалених від місця 

розташування амбулаторій та фельдшерсько-акушерських/фельдшерських 

пунктів населених пунктів, відповідно до ст. 35
1
 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.11.2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 29.07.2016 року № 801 «Про затвердження Положення про 

центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його 

підрозділи», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Мінрегіонбуду 

від 06.02.2018 року №178/24 "Про затвердження порядку формування 

спроможних мереж надання первинної медичної допомоги",  керуючись ст.ст. 

25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Городнянська міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Створити на території Городнянської міської ради медичні пункти 

тимчасового базування (далі - МПТБ): 

 - МПТБ с. Андріївка, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с.Андріївка, вул. Набережна № 7; 

 - МПТБ с. Ваганичі, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Ваганичі, вул. Білогубівська № 1; 

 - МПТБ с. Володимирівка, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Володимирівка, вул. Миру № 182;  

 - МПТБ с. Полісся, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Полісся, вул. Садова № 1; 

 - МПТБ с. Кузничі, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Кузничі, вул. Садова № 6;  

 - МПТБ с. Моложава, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Моложава, вул. Горького № 28; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/paran266#n266
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/paran266#n266


 - МПТБ с. Півнівщина, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Півнівщина,  вул. Квітнева № 99;  

 - МПТБ с. Здрягівка, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Здрягівка, вул. Гагаріна, № 6а;   

 - МПТБ с. Гніздище, розташований за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Гніздище, вул. Перемоги, № 4. 

  

2. Генеральному директору КНП «Городнянський ЦПМСД» Назаренку 

М.П. скласти та затвердити графіки роботи медичних працівників МПТБ та 

подати на погодження міському голові. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій БОГДАН 

 


