
Україна 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 
сьоме скликання 

тридцять восьма сесія 
 

РІШЕННЯ 
 
06.08.2020                                                                                  № 43 
 
 
Про затвердження Планів розвитку комунальних некомерційних 
підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Запорізької області  

 
 
Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
05.02.2020 № 65 «Деякі питання реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (із 
змінами), з метою вирішення питання фінансового забезпечення 
комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, 
враховуючи звернення комунальних некомерційних підприємств, що є 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області, Запорізька обласна рада  
ВИРІШИЛА: 

  
1. Затвердити Плани розвитку комунальних некомерційних 

підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Запорізької області (далі – Плани розвитку підприємств), 
а саме: 

 
1) комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна 

клінічна лікарня» Запорізької обласної ради; 
 
2) комунального некомерційного підприємства «Обласна 

інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради; 
 
3) комунального некомерційного підприємства «Обласний 

медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради; 
  
4) комунального некомерційного підприємства «Обласний 

медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної 
ради; 
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5) комунального некомерційного підприємства «Запорізький 
регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради; 
 

6) комунального некомерційного підприємства «Мелітопольський 
онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради;  
 

7) комунального некомерційного підприємства «Запорізький 
регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-
діагностичний центр» Запорізької обласної ради; 
 

8) комунального некомерційного підприємства «Запорізький 
обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради; 
 

9) комунального некомерційного підприємства «Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради; 
 

10) комунального некомерційного підприємства «Обласний 
дошкільний заклад з надання психіатричної допомоги санаторного типу» 
Запорізької обласної ради; 
 

11) комунального некомерційного підприємства «Обласний 
клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької 
обласної ради; 
 

12) комунального некомерційного підприємства «Бердянський 
заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради; 
 

13) комунального некомерційного підприємства «Мелітопольський 
заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради; 
 

14) комунального некомерційного підприємства «Молочанський 
дитячий санаторій» Запорізької обласної ради; 
 

15) комунального некомерційного підприємства «Госпіталь 
ветеранів війни» Запорізької обласної ради; 
 

16) комунальне некомерційне підприємство «Обласний 
перинатальний центр» Запорізької обласної ради; 
 

17) комунального некомерційного підприємства «Санаторій 
медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради; 
 

18) комунального некомерційного підприємства «Територіальне 
медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Запорізької обласної ради. 
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2. Доручити від імені Запорізької обласної ради здійснювати 

затвердження Планів розвитку підприємств (зміни до них) голові 
обласної ради (особі, яка здійснює його повноваження), шляхом видання 
розпорядження.  

 
3. Керівникам комунальних некомерційних підприємств, що є 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області забезпечити:  

1) здійснення розробки (складання) Планів розвитку підприємств на 
підставі типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я, що 
визначена Міністерством охорони здоров’я України в установленому 
порядку, та їх виконання; 

 
2) подання до Національної служби здоров’я України затверджений 

звіт з моніторинговою оцінкою виконання Планів розвитку підприємств 
для здійснення виплат за відповідний звітний період. 

 
4. Уповноважити Департамент охорони здоров’я Запорізької 

обласної державної адміністрації: 
 
1) проводити моніторингову оцінку виконання Планів розвитку 

підприємств за відповідний звітний період; 
 
2) складати та затверджувати звіти з моніторинговою оцінкою 

виконання Планів розвитку підприємств;   
 
3) забезпечувати розвиток та підтримку комунальних 

некомерційних підприємств, визначених цим рішенням, шляхом, у тому 
числі, але не виключно, взаємодії з Національною службою здоров’я 
України з питань включення цих підприємств до кошторису фінансування 
медичних закладів для здійснення перехідного фінансового 
забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами 
охорони здоров’я відповідно до укладених надавачами медичних послуг 
договорів про медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій. 

 
 
 
Голова ради Григорій  САМАРДАК 
 
  


