
ПРОДОВЖЕННЯ 
ДО ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ 

МІЛОВСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ

смт Мілове Міловський район Луганська область

Продовження до історичної довідки охоплює період діяльност 
фондоутворувача з 2011 року по 2018 рік включно. Змін території 
обслуговування, завдань і функцій не було. Головним завданням^ установи є 
забезпечення потреб населення у кваліфікованій і доступній медичнш
ДОПОМОЗІ. „  . /  тто ттї

Станом на 01.01.2011 р. Міловська центральна районна лікарня (далі - 
Міловська ЦРЛ) у своїй структурі мала такі підрозділи: ^
Адміністративно управлінський та господарсько-обслуговуючии персонал,
Поліклініка;
Денний стаціонар 15 хірургічних ліжок;
Акушерське відділення 15 ліжок;
Інфекційне відділення 20 дорослих ліжок + 5 дитячих ліжок;
Дитяче відділення — 15 ліжок;
Терапевтичне відділення -  30 ліжок; .
Хірургічне відділення -  20 хірургічних ліжок + 10 гінекологічних ліжок,
Анестезіологічна група;
Інформаційно -  аналітичний відділ;
Клініко-діагностична лабораторія;
Рентген-кабінет;
Фізіотерапевтичний кабінет;
Патологоанатомічне відділення;
Швидка медична допомога;
Новострільцівська лікарська амбулаторія;
Зориківський ФАЛ;
Дзержинський ФАЛ;
Дібровський ФАЛ;
Микільський ФАЛ;
Морозіський ФАЛ;
Зоринівський ФАЛ;
Великіцький ФАЛ;
Мусіївський ФАЛ;
Калмиківський ФАЛ;
Стрільцівський ФАЛ;
Шелестівський ФАЛ. ..ттт.тт „

Штатна чисельність станом на 01.01.2011 року Міловської ЦРЛ складала
226 штатних одиниць. •• ттотт

Чисельність працівників централізованої бухгалтери Міловської ЦИ
станом на 01.01.2011 року складала 7 штатних одиниць.



Не бюджетні кошти на 2011 рік Міловської ЦРЛ зубопротезний кабінет 
штатна чисельність складала 4,25.
З 01.02.2011 року відбулися зміни у штатному розписі Міловської ЦРЛ 
збільшилася штатна чисельність на 3,5 одиниць структурні підрозділи не 
змінилися.

Згідно рішення чергової шостої сесії Міловської районної ради шостого 
скликання від 15 березня 2011 року № 06/21 було змінено назву «Міловська 
центральна районна лікарня» на «Міловське районне територіальне медичне 
об’єднання» з 01.04.2011 року.

З 01.04.2011 року у штатному розписі Міловського районного 
територіального медичного об’єднання (далі -  Міловське РТМО) були 
перейменовані фельдшерсько-акушерський пункти (ФАЛ) на фельдшерські 
пункти, штатна чисельність залишилась без змін:
Сільська лікарська амбулаторія с.Новострільцівка; 
Фельдшерсько-акушерський пункт с.Зориківка;
Фельдшерський пункт с.Дзержинське;
Фельдшерський пункт с.Діброва; .
Фельдшерський пункт с.Микільськ;
Фельдшерський пункт с.Морозівка;
Фельдшерський пункт с.Зоринівка;
Фельдшерський пункт с.Великіцьк;
Фельдшерський пункт с.Мусіївка;
Фельдшерський пункт с.Калмиківка;
Фельдшерський пункт с.Стрільцівка;
Фельдшерський пункт с.Шелестівка;
Фельдшерський пункт с.Новомикільськ;
Фельдшерський пункт с.Микільськ-1.

З 01.06.2011 року ввели в дію штатний розпис Міловського районного 
територіального медичного об’єднання зі штатною чисельністю 229,5 
одиниць. ’

З 01.12.2011 року ввели в дію штатний розпис Міловського районного 
територіального медичного об’єднання зі штатною чисельністю 235,5 
одиниць. ’

Не бюджетні кошти на 01.12. 2011 року Міловського РТМО - 
зубопротезний кабінет, штатна чисельність складала 3,75 одиниць.

З 01.12.2012 року ввели в дію штатний розпис Міловського районного 
територіального медичного об’єднання зі штатною чисельністю 213,75 
одиниць. ’

З 01.01.2013 року у зв’язку з передачею швидкої медичної допомоги до 
Луганської міської станції швидкої медичної допомоги штатна чисельність 
складала 193,25 одиниць.

 ̂ 3 02.09.2013 року у зв’язку зі створенням закладу «Міловський 
районний центр первинної медико- санітарної допомоги» штатна чисельність 
складала 159,5 штатних одиниць.



Працівники централізованої бухгалтерії Міловського РТМО - 6 штатних 
одиниць.

Не бюджетні кошти зубопротезний кабінет Міловського РТМО 2,75 
штатних одиниць. ’

Штат Міловського РТМО у 2014-2016 роках — 159,5, централізована 
бухгалтерія -  6 одиниць, зубопротезний кабінет -  2,75 одиниць.

Штат Міловського РТМО станом на 01.01.2017 року -  159,5 одиниць, 
централізована бухгалтерія -  6 одиниць, зубопротезний кабінет -  2,75 
одиниць. ’

Згідно рішення чергової шістнадцятої сесії сьомого скликання 
Міловської районної ради від 27 квітня 2017року № 16/21 
«Новострільцівська лікарська амбулаторія» була передана до комунального 
закладу «Міловський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» з 04 липня 2017 року. З 04.07.2017 року штатна чисельність 
Міловського РТМО складала 154,75 штатних одиниць.

Штат Міловського РТМО у 2018 році — 154,75 централізована 
бухгалтерія -  6 одиниць, зубопротезний кабінет -  2,75 одиниць.

Остання науково-технічна обробка документів фондоутворювача 
проводилась у 2012 році. Документи постійного зберігання внесені до опису 
№1 (продовження) у кількості 20 справ з № 216 по № 235 за 2008-2010 роки. 
Документи з кадрових питань (особового складу) за цей період внесені до 
опису № 1-Ос (продовження) у кількості 6 справ з № 217 по № 222. Опис № 1 
(продовження) справ постійного зберігання схвалено, а опис № 1-Ос 
(продовження) з кадрових питань (особового складу) погоджено ЕПК 
Державного архіву Луганської області від 20.08.2012 року №7.

У 2019 році проведено чергове науково-технічне впорядкування 
документів фондоутворювача за період з 2011 по 2018 рік включно.

За цей період було виявлено та належним чином оформлено -  333 
справи, з них: .

- постійного зберігання -  77 справ за 2011-2018 роки;
- з кадрових питань (особового складу) -  256 справ за 2011-2018 роки.
Документи, що не мають науково-історичної цінності та втратили

практичне значення, до знищення не виділялися у зв'язку з не проведенням 
ревізії документів за цей період органами державної контрольно- ревізійної 
служби України.

Документи постійного зберігання за 2011-2018 роки внесені до річних 
розділів опису № 1 (продовження) справ постійного зберігання у загальній 
кількості 77 од. зб. з № 236 по № 312.

Опис № 1 (продовження) справ постійного зберігання побудований за 
структурно-хронологічним принципом, тобто річними розділами опису є 
роки заведення документів в діловодстві. У межах розділів документи 
систематизовано за степенем їх вагомості та хронологічною ознакою.



До опису № 1 (продовження) справ постійного зберігання внесені 
документи, що характеризують діяльність фондоутворювача: накази 
головного лікаря з основної діяльності; журнали реєстрації наказів головного 
лікаря з основної діяльності; річна звітність про стан здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне забезпечення району, що надаються до Департаменту 
охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації; річні 
статистичні звіти по лікувально-профілактичному закладу; установі 
документи (статут та зміни до нього); штатні розписи та переліки змін до 
них, річні кошториси з бюджету, спеціальних та інших коштів та розрахунків 
до них; лімітні довідки; річні фінансові звітності з примітками до них; 
протоколи засідань комісії по перевірці знань з питань охорони праці; 
колективний договір зі змінами та доповненнями до нього; акти приймання -  
передавання будівель, приміщень у постійне користування організації.

Слід зазначити, що:
- до опису постійного зберігання не увійшли лімітні довідки за 2011 — 

2018 роки тому, що вони увійшли до справи разом з річними кошторисами;
- колективний договір на 2017-2018 роки не укладався, у зв’язку зі ст. 9 

Закону України «Про колективні договори і угоди». Після закінчення строку 
дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не 
укладуть новий або не переглянуть чинний.

Скорочених слів в опису немає.
Доступ до документів на загальних засадах.
Фізичний стан документів постійного зберігання відповідає архівним 

вимогам -  документи оправлені у тверді обкладинки, титульні листи та 
засвідчувальні написи оформлені, пошкоджень тексту не виявлено.

Документи постійного зберігання Міловського районного 
територіального медичного об’єднанні а у кількості 77 одиниць зберігання 
внесені до опису № 1 (продовження) справ постійного зберігання за 2011
2018 роки з № 236 по № 312, підготовлені до передачі на подальше 
зберігання до архівного відділу Міловської райдержадміністрації, за
адресою: вул. Миру, 40, смт Мілове, Міловський район, Луганська область 
92500.

При упорядкуванні документів за 2011-2018 роки було виявлено та 
оформлено відповідно до архівних правил 256 справ з особового складу, які 
включено до опису № 1 -Ос (продовження) справ з кадрових питань 
(особового складу) за 2011-2018 роки з № 223 по № 478.

До опису № 1-ОС (продовження) внесені наступні справи: накази 
головного лікаря з кадрових питань (особового складу); книги обліку 
трудових книжок; журнали реєстрації наказів головного лікаря з особового 
складу; особові справи звільнених працівників, особові рахунки працівників; 
звіти про суми нарахованої заробітної плати (персоніфікований облік).

Усі описи справ побудовано за хронологічним принципом. Розділами 
описів є роки запровадження документів в діловодстві. У межах кожного



року документи розміщуються по їх важливості. В кінці річних розділів 
зазначені відомості про перехідні справи.

Фізичний стан документів задовільний. Документи оформлено згідно з 
архівними правилами, мають тверді обкладинки, титульні листи та 
засвідчувальні написи оформлені, аркуші пронумеровано, ушкоджень не 
мають.

Документи з кадрових питань (особового складу) залишені на подальше 
зберігання у Міловському районному територіальному медичному 
об’єднанні за адресою: вул. Миру, 44, смт Мілове, Міловський район, 
Луганська область, 92500.

Міловське районне територіальне медичне об’єднання свою діяльність 
продовжує.

Г оловний лікар 
Міловського РТМО і Г. ГОРБАЧЕНКО



Міловське районне територіальне 
медичне об’єднання
смт Мілове
Міловський район Луганська область 

Фонд № _____

ЗАТВЕР,

ОПИС № 1 (продовження) 
справ постійного зберігання 
за 2011-2018 роки

РБАЧЕНКО 
2019 року

№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Крайні дати 
документів 

справи (тому, 
частини)

Кількість 
аркушів у 

справі 
(томі, 

частині) П
ри

мі
тк

и

1 2 3 4 5 6

2011 рік

236

01-02 Накази №№ 01-168 
головного лікаря з 
основної діяльності

04 січня -  ЗО 
грудня 2011р. 243

237

01-07 Журнал реєстрації 
наказів головного лікаря 
з основної діяльності

04 січня -  
30 грудня 2011р. 99

238

03-04 Річний звіт про стан 
здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне 
забезпечення району, що 
надається до 
Департаменту охорони 
здоров’я Луганської 
обласної державної 
адміністрації

2011р. 6

239

03-10 Річні статистичні звіти по 
лікувально-
профілактичному закладу 
(ф. 12, 20,24)

2011р. 28



240 04-02
Установчі документи 
(статут та зміни до нього) 2011-201 Зр. 9

241
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього 2011р. 86

242

04-16 Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них; 
лімітна довідка

2011р. 157

243
04-29 Річна фінансова звітність 

з примітками до неї 2011р. 36

244

05-03 Протоколи №№ 2 - 4  
засідання комісії по 
перевірці знань з питань 
охорони праці

08 квітня -  
12квітня 2011р. 3

245

09-03 Колективний договір, 
зміни та доповнення до 
нього 2011 -2016р. 56

2012 рік

246

01-02 Накази № 01-187 
головного лікаря з 
основної діяльності

03 січня -  27 
грудня 2012р. 247

247

01-07 Журнал реєстрації 
наказів головного лікаря 
з основної діяльності

03 січня 
2012р.- 

14 березня 
2014р.

48
Пер
ехід
на

248

03-04 Річний звіт про стан 
здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне 
забезпечення району, що 
надається до 
Департаменту охорони 
здоров’я Луганської 
обласної державної 
адміністрації

2012р. 6

249 03-10 Річні статистичні звіти по 2012р. 70



лікувально-
профілактичному закладу 
(ф. 12, 20, 24)

250
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього
2012р.

71

251

04-16 Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них; 
лімітна довідка, т. 1

2012р.

141

252 04-16 те саме, т.2 2012р. 140

253
04-29 Річна фінансова звітність 

з примітками до неї
2012р.

12

254

05-03 Протокол № 1 засідання 
комісії по перевірці знань 
з питань охорони праці

16 травня 
2012р. 9

Документи за цей рік 
дивись також у розділі за 
2011 рік, №240, 245

2013 рік

255

01-02 Накази №№ 01-236 
головного лікаря з 
основної діяльності

04 січня -  26 
грудня 2013р. 301

256

03-04 Річний звіт про стан 
здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне 
забезпечення району, що 
надається до 
Департаменту охорони 
здоров’я Луганської 
обласної державної 
адміністрації

2013р. 6

257
03-10 Річні статистичні звіти по 

лікувально-
профілактичному закладу

2013р. 74



(ф. 12, 20, 24)

258
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього
2013р.

105

259

04-16 Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них; 
лімітна довідка, т. 1

2013р.

158

260 04-16 Те саме, т.2 2013р. 157

261
04-29 Річна фінансова звітність 

з примітками до неї
2013р.

12

262

05-03 Протокол № 1 засідання 
комісії по перевірці знань 
з питань охорони праці

22 травня 
2013р. 7

Документи за цей рік 
дивись також у розділі за
2011 рік, №240, 245, за
2012 рік № 247

2014р

263

01-02 Накази №№ 01-140 
головного лікаря з 
основної діяльності

08 січня -  
25 грудня 

2014р.
142

264

01-07 Журнал реєстрації 
наказів головного лікаря 
з основної діяльності

14 березня 
2014 р . -  

05 квітня 2017р.
50

265

03-04 Річний звіт про стан 
здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне 
забезпечення району, що 
надається до 
Департаменту охорони 
здоров’я Луганської 
обласної державної 
адміністрації

2014р. 6



266

03-10 Річні статистичні звіти по 
лікувально-
профілактичному закладу 
(ф. 12, 20, 24)

2014р. 60

267
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього
2014р.

36

268

04-16 Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них; 
лімітна довідка, т. 1

2014р.

146

269 04-16 Те саме, т.2 2014р. 145

270
04-29 Річна фінансова звітність 

з примітками до неї
2014р.

11

271

05-03 Протокол №1 засідання 
комісії по перевірці знань 
з питань охорони праці

14 березня 
2014р. 1

272
04-02 Установчі документи 

(статут та зміни до нього) 2014р. 14

273 04-60

Акти приймання- 
передавання будівель, 
приміщень у постійне 
користування організації

06 березня 
2014р. 10

Документи за цей рік 
дивись також у розділі за 
2011 рік, № 245, за 2012 
рік № 247

2015 рік

274

01-02 Накази №№ 01-150 
головного лікаря з 
основної діяльності

02 січня -  31 
грудня 2015р. 168

275
03-04 Річний звіт про стан 

здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне

2015р. 4

І



забезпечення району, що 
надається до 
Департаменту охорони 
здоров’я Луганської 
обласної державної 
адміністрації

276

03-09 Зведені показники роботи 
галузі охорони здоров’я 
району, рейтинги 2015р. 1

277

03-10 Річні статистичні звіти по 
лікувально-
профілактичному закладу 
(ф. 12, 20, 24)

2015р. 62

278
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього
2015р.

59

279

04-16 Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них; 
лімітна довідка

2015р.

238

280
04-29 Річна фінансова звітність 

з примітками до неї
2015р.

24

Документи за цей рік 
дивись також у розділі за 
2011 рік, №245, за 2014 
рік, № 264

2016 рік

281

01-02 Накази №№ 01-190 
головного лікаря з 
основної діяльності

04 січня -  
29 грудня 2016р. 229

282

03-04 Річний звіт про стан 
здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне 
забезпечення району, що 
надається до 
Департаменту охорони

2016р. 6



здоров’я Луганської 
обласної державної 
адміністрації

283 03-10

Річні статистичні звіти по 
лікувально-
профілактичному закладу 
(ф. 12, 20, 24)

2016р. 50

284
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього
2016р.

37

285

04-16 Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них; 
лімітна довідка

2016р.

244

286
04-29 Річна фінансова звітність 

з примітками до неї
2016 р.

26

287
04-02 Установчі документи 

(статут) 2016р. 13

288 04-60

Акти приймання- 
передавання будівель, 
приміщень у постійне 
користування організації

12 березня 
2016р. 13

289

05-03 Протокол № 1 засідання 
комісії по перевірці знань 
з питань охорони праці

10 листопада 
2016р. 4

Документи за цей рік 
дивись також у розділі за 
2011 рік, №245, за 2014 
рік № 264

2017 рік
290 01-02 Накази №№ 01-192 

головного лікаря з 
основної діяльності

03 січня -  
29 грудня 2017р.

218

291 01-07 Журнал реєстрації 06 квітня 100



наказів головного лікаря 
з основної діяльності

2017р.-2 8  
грудня 2018р.

292

03-04 Річний звіт про стан 
здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне 
забезпечення району, що 
надається до 
Департаменту охорони 
здоров’я Луганської 
обласної державної 
адміністрації

2017р. 4

293

03-10 Річні статистичні звіти по 
лікувально-
профілактичному закладу 
(ф. 12, 20, 24) 2017р.

32

294
04-29 Річна фінансова звітність 

з примітками до неї
2017р.

26

295
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього
2017р.

20

296

04-16 Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них; 
лімітна довідка , т. 1

2017р.

132

297 04-16 Те саме, т.2 2017р. 132

298
04-02 Установчі документи 

(статут) 2017р. 13

299 04-60

Акти приймання- 
передавання будівель, 
приміщень у постійне 
користування організації

12 березня 
2017р. 13

300

05-03 Протокол № 1 засідання 
комісії по перевірці знань 
з питань охорони праці

13 вересня 
2017р. 1



ЗОЇ
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього
2017р.

20

302

04-16 Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них

2017р.

264

Документи за цей рік 
дивись також у розділі за 
2014 рік, №264

2018 рік
303 01-02 Накази №№ 01-151 

головного лікаря з 
основної діяльності

02 січня -  
28 грудня 

2018р.

176

304

03-04 Річний звіт про стан 
здоров’я населення, 
діяльність і ресурсне 
забезпечення району, що 
надається до 
Департаменту охорони 
здоров’я Луганської 
обласної державної 
адміністрації

2018р. 6

305

03-10 Річні статистичні звіти по 
лікувально-
профілактичному закладу 
(ф. 12, 20, 24) 2018р.

32

306
04-29 Річна фінансова звітність 

з примітками до неї
2018р.

37

307
04-05 Штатний розпис та 

переліки змін до нього
2018 р.

11

308

04-16
Річні кошториси 3 
бюджету, спеціальних та 
інших коштів та 
розрахунки до них; 
лімітна довідка, т. 1

2018 р.

142



309 04-16 Те саме, т.2 2018р. 142

310 04-60

Акти приймання- 
передавання будівель, 
приміщень у постійне 
користування організації

12 березня 
2018р. 13

311

05-03 Протоколи №№ 1 -5 
засідання комісії по 
перевірці знань з питань 
охорони праці

27 квітня -  19 
липня 2018р. 9

312
05-08 Положення про службу 3 

охорони праці 2018р. 9

Документи за цей рік 
дивись також у розділі за 
2017 рік, № 291

У цей розділ опису внесено 77 ( сімдесят сім ) справ з № 236 по № 312* | 
у тому числі: літерні номери_________ , попущені НОМЄ|

Секретар керівника, 
відповідальна за архів 

Рої_____ /Р<Г______ 2 0 іі?року
К. Білоброва

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
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