
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_24 вересня 2021___року                 Старокостянтинів                       № ____333/2021-р_____ 

 

 

Про створення Навчального центру з додаткового підвищення професійної 

освіти медичних працівників з питань профілактики, діагностики та 

лікування коронавірусної хвороби, викликаної коронавірусом SАRS-СоV-2 

(СОVID-19), при управлінні охорони здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

 

 

З метою реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування відповідно до статті 49 Конституції 

України, на виконання Національного плану вакцинопрофілактики гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

період до 31 грудня 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 12 квітня 2021 року № 340, наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 24 грудня 2020 року № 3018 «Про затвердження 

Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової 

вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в 

Україні у 2021-2022 роках», керуючись пунктом 20 частини четверної статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити при управлінні охорони здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Навчальний центр з 

додаткового підвищення професійної освіти медичних працівників з питань 

профілактики, діагностики та лікування коронавірусної хвороби, викликаної 

коронавірусом SАRS-СоV-2 (СОVID-19) (далі - Навчальний центр). 

 

2. Затвердити Положення про Навчальний центр (додається). 

 

3. Управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради (Любов БОНДАР):  

1) забезпечити організацію роботи Навчального центру;  

2) забезпечити Навчальний центр необхідним медичним інвентарем, 

засобами індивідуального захисту, деззасобами, холодовим обладнанням, 
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комп’ютерним обладнанням та канцелярськими знаряддями тощо; 

3) оплату праці всього задіяного в роботі Навчального центру персоналу 

провести за основним місцем роботи у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням міського голови 

24 вересня 2021 року № 333/2021-р 

 

Положення   

про Навчальний центр з додаткового підвищення професійної освіти медичних 

працівників з питань профілактики, діагностики та лікування коронавірусної 

хвороби, викликаної коронавірусом SАRS-СоV-2 (СОVID-19), при управлінні 

охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Навчальний центр з додаткового підвищення професійної освіти 

медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування 

коронавірусної хвороби, викликаної коронавірусом SАRS-СоV-2 (СОVID-19) 

створений при управлінні охорони здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (далі Навчальний 

центр).  

 

1.2. Розташований Навчальний центр за адресою: вулиця 1 Травня, 30,              

м. Старокостянтинів, Хмельницька область. 

 

1.3. Діяльність Навчального центру регламентується, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно - правовими 

актами, цим Положенням, Положенням про управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради. 

 

1.4. Забезпечення діяльності Навчального центру здійснюється за рахунок 

коштів, передбачених на утримання виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та 

закладів охорони здоров’я різних форм власності. 

 

1.5. Діяльність Навчального центру спрямована на всебічне задоволення 

освітніх потреб та додаткове підвищення професійної освіти фахівців медичної 

допомоги з питань профілактики, діагностики та лікування коронавірусної 

хвороби, викликаної коронавірусом SАRS-СоV-2 (СОVID-19), в межах 

директивних документів Міністерства охорони здоров’я України щодо 

сучасних методик профілактики, діагностики та лікування коронавірусної 

хвороби, викликаної коронавірусом SАRS-СоV-2 (СОVID-19). 

 

1.6. Робота Навчального центру проводиться згідно з річним планом, який 

розробляється управлінням охорони здоров’я та медичного забезпечення



 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та затверджується 

начальником управління охорони здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.  

 

1.7. До складу Навчального центру входять:  

керівник Навчального центру - працівник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради; 

заступник керівника Навчального центру, яким може бути представник 

управління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради або представник комунальних 

некомерційних підприємств; 

члени Навчального центру - медичні працівники галузі охорони здоров’я. 

 

1.8. У разі потреби до роботи Навчального центру можуть залучатися 

провідні фахівці у галузі інфекційних хвороб, лабораторної справи лікувальних 

закладів (за згодою з їх керівниками). 

 

1.9. Всебічне задоволення освітніх потреб та додаткове підвищення 

професійної освіти медичних працівників здійснюється викладачами 

Навчального центру та інших фахівців галузі охорони здоров’я. 

1.10. Програма навчальних курсів (циклів, тренінгів та ін.) для медичних 

працівників розробляється на підставі нормативно - правових документів і 

затверджується начальником управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

1.11. У своїй роботі Навчальний центр керується Законом України               

«Про захист населення від інфекційних хвороб», Національним планом 

вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 року № 340, 

наказом Міністерством охорони здоров’я України від 24 грудня 2020 року               

№ 3018 «Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної 

хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках», рішеннями 

Старокостянтинівської міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської 

ради, розпорядженнями міського голови та іншими законодавчими актами. 

 

2. Функції Навчального центру 

 

Функціями Навчального закладу є: 

1) проведення додаткової професійної освіти (семінари, тренінги та інше) 

для медичних працівників щодо сучасних методик профілактики, діагностики  

та лікування коронавірусної хвороби, викликаної коронавірусом SАRS-СоV-2 

(СОVID-19); 



 

2) Розробка учбових програм та методичних матеріалів з питань підготовки 

медичних працівників до проведення заходів з питань профілактики, 

діагностики та лікування коронавірусної хвороби; 

3)  Проведення профілактичної, консультативної та санітарно - освітньої 

роботи серед населення. 

 

3. Права Навчального центру 

 

3.1. Навчальний центр має право вносити пропозиції щодо поліпшення 

питань профілактики, діагностики та лікування коронавірусної хвороби. 

3.2. Має право залучати до роботи провідних фахівців у галузі охорони 

здоров’я (за згодою з їх керівниками). 

 

4. Відповідальність Навчального центру 

 

Навчальний центр несе відповідальність за обгрунтованість та 

об'єктивність результатів своєї діяльності в порядку, встановленому чинним 

законодавством України.   

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


