
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 19.05.2021 № 8/9-8 
           м. Покровськ 

 
Про створення медичних  

пунктів тимчасового базування 

  

З метою забезпечення доступності первинної медичної допомоги та долікарської 

медичної допомоги для населення віддалених від місць розташування 

амбулаторій населених пунктів, відповідно до статті 35
1 

Основ законодавства України 

про охорону здоров’я, Закону України від 06.04.2017 № 2002-VIII «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                № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2018 

№178/24 «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної 

медичної допомоги», статей 25, 26, 59 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР 

“Про місцеве самоврядування в Україні” (із змінами), міська рада 

  

ВИРІШИЛА:  

1. Створити з 01.06.2021 медичні пункти тимчасового базування (далі – МПТБ), 

розташовані на території Покровської міської територіальної громади, на базі 

закріпленого за цими об’єктами усього рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у 

комунальній власності Покровської міської ради Донецької області, згідно додатку 1.  

2. Затвердити Положення про медичний пункт тимчасового базування (додаток 2). 

3. Установити, що МПТБ є місцями тимчасового базування медичного персоналу, де 

здійснюються заходи санітарно-просвітницького та профілактичного спрямування, 

консультації лікарями з проведення лікувально-профілактичних процедур, а також 

надання медичної допомоги. 

4. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області здійснити фінансування МПТБ в межах коштів 

передбачених кошторисом (Добровольський). 

5. Створити належні виробничі умови відповідно до санітарно-гігієнічних норм, 

забезпечити додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та 

протипожежної безпеки, здійснити їх оснащення, забезпечити лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення (Остряніна). 

6. Координацію роботи покласти на заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (Ідрісова).  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

   

 

В.о. міського голови                                                     Н.Іваньо 

  

   



 

           Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 19.05.2021 № 8/9-8 

  

Перелік медичних пунктів тимчасового базування 

  

1. МПТБ с. Горіхове, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський р-н,        

с. Горіхове, Новий м-н, 128; 

2. МПТБ с. Даченське, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський р-н, 

с. Даченське, вулиця Мира, 5А; 

3. МПТБ с. Звірове, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський р-н,          

с. Звірове, вулиця Сазонова, 89; 

4. МПТБ с. Лисівка, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський р-н,         

с. Лисівка, вулиця Центральна, 67; 

5. МПТБ с. Котлине, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський р-н,        

с. Котлине, вулиця Спортивна, 2/2; 

6. МПТБ с. Новоєлизаветівка, розташований за адресою: Донецька обл., 

Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вулиця Широка, 17; 

7. МПТБ с. Перше Травня, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський   

р-н, с. Перше Травня, вулиця Гагаріна, 9; 

8. МПТБ с. Ясенове, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський р-н,             

с. Ясенове, вулиця Рассвєт, 104; 

9. МПТБ с. Новопавлівка, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський    

р-н, с. Новопавлівка, вулиця Яблунева, 130; 

10. МПТБ с. Піщане, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський р-н,          

с. Піщане, вулиця Шахтарська, 11; 

11. МПТБ с.Успенівка, розташований за адресою: Донецька обл., Покровський р-н, 

с.Успенівка, вулиця Центральна, 12а. 

   

 

         Перелік підготовлено КП «ЦМПСД»  

 

        Директор                  І.Остряніна 

 

 

 

 

      Секретар міської ради                                                                     Н.Іваньо 
                            



Додаток № 2  

до рішення міської ради 

від 19.05.2021 № 8/9-8 

ПОЛОЖЕННЯ 

про тимчасові пункти медичного 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 та видає фельдшерську довідку про смерть 

за формою № 106-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я  

України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024; 

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; 

          

Перелік підготовлено КП «ЦМПСД»  

 

Директор                  І.Остряніна 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Н.Іваньо 
                            

 

 
                            

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1153-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1150-06


                                                                        АРКУШ 

                                                    погодження до проекту  рішення  

                                                          Покровської міської ради 

 

Про створення медичних  

пунктів тимчасового базування 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Директор КП ЦМПСД            І.Остряніна 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради         М.Ідрісова  

 

В.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Покровської міської ради  

Донецької області                                                            О.Овчаренко  

 

Директор Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами  

Покровської міської ради Донецької області                             О.Добровольський    

     

Начальник відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів         В.Пишна 

 

 

Начальник відділу забезпечення діяльності  

Покровської міської ради                    Ж.Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики 

та спорту             І.Циганок 

 

 

Голова постійної комісії з питань місцевого 

самоврядування, гласності та депутатської   

діяльності, забезпечення  громадського порядку,  

дотримання законності охорони прав, свобод  

та законних інтересів           Д.Тришкін 

 

 

Секретар міської ради                                                                        Н.Іваньо 

 



УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Маршала Москаленка, 161,  м. Покровськ,  Донецька обл., 85300, тел.факс (06239)2-12-40 

Веб-сайт:http://www.pokrovsk-cpmsd.info/,    e-mail: centrkrasn@ukr.net ,    ЄДРПОУ 378030463

 
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проекту рішення  

«Про створення медичних  

пунктів тимчасового базування» 

  

З метою забезпечення доступності первинної медичної допомоги та 

долікарської медичної допомоги для населення віддалених від місць 

розташування амбулаторій населених пунктів, відповідно до статті 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 № 1013-р «Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2018 №178/24 «Про 

затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної 

медичної допомоги», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

29.07.2016 №801 «Про затвердження Положення про центр первинної 

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

просимо дати згоду на створення  медичних пунктів тимчасового базування. 

 

 

 

Директор 

КП ЦПМСД       І.Остряніна 

 

 

mailto:zdrav@pokrovsk-rada.gov.ua

