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МЕМОРАНДУМ про співробітництво (наміри) 

між колективом Бібрської районної лікарні та Бібрською міською радою 

м. Бібрка         24 грудня 2019 року 

Цей Меморандум про співробітництво між колективом Бібрської районної лікарні та 

Бібрською міською радою в особі Бібрського міського голови Гринуса Р.Я. (надалі Сторони) 

укладено про наступне: 

1. Мета та предмет Меморандуму. 

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін щодо реалізації створення КНП 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради. 

1.2. Предметом Меморандуму є взаємодія Сторін у напрямі організації та проведення заходів, 

спрямованих на утворення, реєстрацію та запуск Бібрської міської лікарні. 

2. Напрями та заходи взаємодії. 

2.1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони шляхом домовленостей, урахування всіх 

інтересів і досягнення консенсусу співпрацюють для кінцевої мети - створення та налагодження 

роботи КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради. 

2.2. Бібрська міська рада зобов’язується провести реєстрацію КНП «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради, призначити виконувача обов’язків директора КНП «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради, провести конкурс на заміщення вакантної посади директора 

КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради і підписати контракт з переможцем 

конкурсу, затвердити штатний розпис, поданий директором, відповідно до ліцензійних умов, 

забезпечити працевлаштування працівників Бібрської районної лікарні у КНП «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради відповідно до списку (список додається), сприяти у наданні в 

оренду приміщень стоматологам Бібрської районної лікарні, сприяти у підготовці до запуску та 

налагодженні роботи КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради. 

2.3. Внести у Статут КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради Структуру 

Підприємства: 

2.3.1. Адміністративно – управлінський відділ. 

2.3.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 

2.3.3. Стерилізаційна. 

2.3.4. Морг. 

2.3.5. Кухня. 

2.3.6. Лікувальні та діагностично-профілактичні підрозділи: 

- Приймальне відділення; 

- Терапевтичне відділення; 

- Неврологічне відділення; 

- Дитяче відділення; 

- Хірургічно-травматологічне відділення; 

- Денні стаціонари при терапевтичному відділенні, неврологічному відділенні, дитячому 

відділенні; 

- Поліклінічне відділення. 

3. Організація взаємодії. 

3.1. Усі питання Сторони вирішують на рівні Бібрського міського голови, заступника Бібрського 

міського голови з гуманітарних питань, Виконавчого комітету Бібрської міської ради та 

Бібрською міською радою з одного боку та виконувача обов’язків директора КНП «Бібрська 

міська лікарня» Бібрської міської ради та трудовим колективом з іншого боку. 

4. Інші умови 

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє безстроково, 

якщо жодна зі Сторін не виявила бажання його розірвати.  

4.2. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін, 

оформляються окремими протоколами, завіряються підписами уповноважених представників 

Сторін і є невід’ємною частиною Меморандуму. 

4.3. Цей меморандум укладено у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну 

силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін. 

Трудовий колектив      Бібрський міський голова 

Бібрської районної лікарні     Гринус Р.Я. 


