
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

                                                                                                                           №                    
м. Лиман 

 

Про створення медичних пунктів 

тимчасового базування та затвердження 

Положення  про дані об’єкти 

 

З метою гарантування мешканцям Лиманської міської територіальної громади 

реалізацію прав у сфері охорони здоров’я, підвищення доступності первинної медичної 

допомоги  для населення  віддалених населених пунктів, керуючись ст. ст. 5,7,351 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Розпорядження 

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

фінансування системи охорони здоров’я», Наказу  Міністерства охорони здоров’я 

України № 801 від  29.07.2016 «Про затвердження Положення про центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України  № 178/24 від  06.02.2018 

«Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної 

медичної допомоги», керуючись 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити на  території Лиманської міської територіальної громади медичні 

пункти  тимчасового базування :  

-МПТБ с.Щурове, за адресою: вул. Лозова, 1, с.Щурове для обслуговування 

населення с.Щурове. 

-МПТБ с.Старий Караван, за адресою: с.Старий Караван, вул.Клубна, 12 для 

обслуговування населення с.Старий Каран, с.Брусівка. 

-МПТБ с.Ставки, за адресою: с.Ставки, вул.Шевченко, 27 для обслуговування 

населення с.Ставки.  

-МПТБ с.Діброва, за адресою: с.Діброва, вул.Шевченко, 11 для обслуговування 

населення с.Діброва. 

-МПТБ с.Колодязі, за адресою: с.Колодязі, вул.Шевченко, 61 для обслуговування 

населення с.Колодякі, с.Іванівка. 

-МПТБ с.Озерне, за адресою: с.Озерне, вул.Курортна, 3-а для обслуговування 

населення с.Озерне. 

-МПТБ с.Закітне, за адресою: с.Закітне, пров.Зелений, 1 для обслуговування 

населення с.Закітне. 

-МПТБ с.Крива Лука, за адресою: с.Крива Лука, вул.Центральна, 27-а для 

обслуговування населення с.Крива Лука, Каленики 



-МПТБ с.Яцьківка, за адресою: с.Яцьківка, вул.Миру, 49 для обслуговування 

населення с.Яцьке, с.Кримки. 

-МПТБ с.Лозове,   за адресою: с.Лозове, вул.Жилмасив 6/3 для обслуговування 

населення с.Лозове, с.Вовчий Яр. 

-МПТБ с.Коровій Яр, за адресою: с.Коровій Яр, вул.Новоселів, 4 для обслуговування 

населення с.Коровій Яр. 

-МПТБ с.Терни, за адресою: с.Терни, вул.Бордюгова, 2-а для обслуговування 

населення с.Терни, с.Новосадове, с.Ямполівка. 

-МПТБ с.Рідкодуб, за адресою: с.Рідкодуб, вул. Центральна, 108 для обслуговування 

населення с.Рідкодуб. 

-МПТБ с.Карпівка, за адресою: с.Карпівка, вул.Восточна, 19 для обслуговування 

населення с.Карпівка. 

-МПТБ с.Олександрівка, за адресою: с.Олександрівка, вул.Садова, 4-а для 

обслуговування населення с. Олександрівка. 

-МПТБ смт. Дробишеве, за адресою: смт. Дробишеве, вул. Полухіна, 4, для 

обслуговування населення смт. Дробишеве - 2. 

-МПТБ с. Зелена Долина, за адресою: с. Зелена Долина, вул. Центральна, 49, для 

обслуговування населення с. Зелена Долина. 

-МПТБ с. Ямполівка, за адресою: с. Ямполівка, вул. Центральна, 36-а, для 

обслуговування населення с. Ямполівка. 

 

2. Затвердити Положення про медичний пункт тимчасового базування  

(додається). 

3.  Розпочати роботу медичних пунктів  тимчасового базування з 01.01.2022. 

4. Доручити КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської 

міської ради (Ребров) розробити план заходів з оптимізації  фельдшерсько-

акушерських пунктів.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Афоніна Ю.А., постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук), 

постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, 

у справах молоді та соціального захисту населення (Ребров).  

 

 

Міський голова         О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Додаток   

до рішення Лиманської 

міської ради ________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про медичний пункт тимчасового базування 

I. Загальні положення 

1. Медичний пункт тимчасового базування (далі - МПТБ) є нерегулярним 

місцем надання медичної допомоги. 

2. МПТБ створюється для надання долікарської медичної допомоги на 

території одного або декількох населених пунктів, де немає інших надавачів 

безоплатної первинної медичної допомоги (далі - ПМД), з метою забезпечення 

належної доступності ПМД. 

II. Завдання та основні напрями діяльності 

1. Основними завданнями МПТБ є: 

1) надання населенню долікарської медичної допомоги; 

2) надання невідкладної медичної допомоги; 

3) організація надання ПМД у МПТБ; 

4) проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань 

профілактики та раннього виявлення основних інфекційних та неінфекційних 

захворювань; 

5) забезпечення ефективного використання наявних ресурсів МПТБ; 

6) забезпечення безпечного перебування хворого у МПТБ; 

7) дотримання безпечних умов праці персоналу. 

2. Відповідно до покладених на нього завдань медичний працівник МПТБ: 

1) забезпечує надання долікарської невідкладної медичної допомоги; 

2) забезпечує виконання призначень лікаря пацієнтам в умовах МПТБ та 

вдома, у тому числі при наданні паліативної допомоги пацієнтам на останніх 

стадіях перебігу невиліковних захворювань, забезпечує виконання 

знеболювальних заходів з використанням наркотичних речовин; 

3) здійснює активний нагляд за розвитком дітей і підлітків та інформує лікаря 

про його результати, у тому числі невідкладно у разі погіршення стану здоров'я 

дитини; 

4) здійснює проведення заходів щодо раннього виявлення захворювань, у тому 

числі соціально небезпечних; 

5) спрямовує пацієнтів на консультацію до лікаря амбулаторії та у разі 

необхідності здійснює виклик лікаря для огляду пацієнта на базі МПТБ або за місцем 

проживання; 



6) організовує огляд лікарем населення з метою диспансерного спостереження та 

вторинної профілактики хронічних захворювань за місцем проживання, в умовах 

МПТБ та амбулаторії; 

7) здійснює під керівництвом лікаря активний нагляд за пацієнтами з хронічними 

неінфекційними захворюваннями та виконання лікувально- оздоровчих заходів у осіб, 

які перебувають під диспансерним наглядом, у тому числі за інвалідами та дітьми-

інвалідами, що потребують постійного медичного патронажу; 

8) інформує лікаря про інфекційні, паразитарні та професійні захворювання, 

отруєння населення та виявлені випадки порушення чинних санітарно-гігієнічних 

вимог; 

9) звітує про виконану роботу головну медичну сестру Центру ПМД; 

10) констатує факт смерті  пацієнта; 

11) проводить санітарно-просвітницьку роботу та роботу з формування здорового 

способу життя, відповідального батьківства серед прикріпленого населення; 

III. Права та обов'язки 

1. Медичний працівник МПТБ має право: 

1) самостійно здійснювати виклик бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги; 

2. Медичний працівник МПТБ забезпечує: 

1) належне і вчасне виконання призначень лікаря пацієнтам; 

2) дбайливе та ефективне використання майна МПТБ; 

3) створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил 

внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки; 

Директор  

КНП «ЦПМСД» Лиманської  міської ради  А.В. Ребров 

 

Секретар міської ради Н.В. Ляшко 

 

 

 

 

 
 



 

МОЗ УКРАЇНИ 

Донецька область 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

 «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  

Лиманської міської ради 
 

вул.Незалежності, 64-а, м. Лиман, 84401, Факс: 06261 4-14-35  Е-mail: lyadukinacpmsp@gmail.com 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення 

«Про створення медичних пунктів 

тимчасового базування та затвердження 

Положення  про дані об’єкти» 

    

З метою гарантування мешканцям Лиманської  об’єднаної територіальної 

громади реалізацію прав у сфері охорони здоров’я, підвищення доступності 

первинної медичної допомоги  для населення  віддалених населених пунктів, 

керуючись ст. ст. 5,7,351 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України №1013-р від 

30.11.2016 «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я», Наказу  Міністерства охорони здоров’я України № 801  від  29.07.2016 

«Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги та положень про його підрозділи», спільного наказу Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України  № 178/24 від  06.02.2018 «Про затвердження 

Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», 

прошу дати згоду на створення медичних пунктів тимчасового базування. 

 

-МПТБ с.Щурове, за адресою: вул.Лозова, 1, с.Щурове для обслуговування 

населення с.Щурове. 

-МПТБ с.Старий Караван, за адресою: с.Старий Караван, вул.Клубна, 12 для 

обслуговування населення с.Старий Каран, с.Брусівка. 

-МПТБ с.Ставки, за адресою: с.Ставки, вул.Шевченко, 27 для обслуговування 

населення с.Ставки.  

-МПТБ с.Діброва, за адресою: с.Діброва, вул.Шевченко, 11 для обслуговування 

населення с.Діброва. 

-МПТБ с.Колодязі, за адресою: с.Колодязі, вул.Шевченко, 61 для обслуговування 

населення с.Колодякі, с.Іванівка. 



-МПТБ с.Озерне, за адресою: с.Озерне, вул.Курортна, 3-а для обслуговування 

населення с.Озерне. 

-МПТБ с.Закітне, за адресою: с.Закітне, пров.Зелений, 1 для обслуговування 

населення с.Закітне. 

-МПТБ с.Крива Лука, за адресою: с.Крива Лука, вул.Центральна, 27-а для 

обслуговування населення с.Крива Лука, Каленики 

-МПТБ с.Яцьківка, за адресою: с.Яцьківка, вул.Миру, 49 для обслуговування 

населення с.Яцьке, с.Кримки. 

-МПТБ с.Лозове,   за адресою: с.Лозове, вул.Жилмасив 6/3 для обслуговування 

населення с.Лозове, с.Вовчий Яр. 

-МПТБ с.Коровій Яр, за адресою: с.Коровій Яр, вул.Новоселів, 4 для обслуговування 

населення с.Коровій Яр. 

-МПТБ с.Терни, за адресою: с.Терни, вул.Бордюгова, 2-а для обслуговування 

населення с.Терни, с.Новосадове, с.Ямполівка. 

-МПТБ с.Рідкодуб, за адресою: с.Рідкодуб, вул. Центральна, 108 для обслуговування 

населення с.Рідкодуб. 

-МПТБ с.Карпівка,  за адресою: с.Карпівка, вул.Восточна, 19 для обслуговування 

населення с.Карпівка. 

-МПТБ с.Олександрівка, за адресою: с.Олександрівка, вул.Садова, 4-а для 

обслуговування населення с. Олександрівка. 

-МПТБ смт. Дробишеве, за адресою: смт. Дробишеве, вул. Полухіна, 4, для 

обслуговування населення смт. Дробишеве - 2. 

-МПТБ с. Зелена Долина, за адресою: с. Зелена Долина, вул. Центральна, 49, для 

обслуговування населення с. Зелена Долина. 

-МПТБ с. Ямполівка, за адресою: с. Ямполівка, вул. Центральна, 36-а, для 

обслуговування населення с. Ямполівка. 

 

Директор                                                                           Андрій РЕБРОВ  


