
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

10 листопада 2022 року               м. Старокостянтинів                     № ___398____ 

 

Про стан справ у сфері охорони 

здоров’я на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади за                    

9 місяців 2022 року 

 

Заслухавши інформацію начальника управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету міської ради Любові БОНДАР 

про стан справ у сфері охорони здоров’я на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року, керуючись статтею 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію про стан справ у сфері охорони здоров’я на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року 

взяти до відома. 

 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Старокостянтинівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницького району Хмельницької області (Анатолій ШВЕЦЬ): 

 

1) покращити забезпечення підприємства медичними кадрами шляхом 

співпраці з вищими навчальними закладами України;  

 

2) зменшити відсоток заробітної плати з нарахуванням у структурі видатків 

підприємства; 

 

3) покращити якість медичної допомоги з метою зменшення 

захворюваності населення, у тому числі на гострі мозкові інсульти, 

попередження ускладнень, зниження смертності від серцево-судинних 

захворювань та новоутворень; 

 

4) покращити профілактичну роботу та проведення онкологічних 

профілактичних оглядів населення з метою раннього виявлення новоутворень
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та зменшення занедбаних випадків онкопатології; 

 

5) покращити діагностику та раннє виявлення туберкульозу. 

 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області (Людмила ГНАТЮК):  

 

1) покращити забезпечення підприємства медичними кадрами шляхом 

співпраці з вищими навчальними закладами України; 

 

2) зменшити відсоток заробітної плати з нарахуванням у структурі 

видатків підприємства; 

 

3) збільшити видатки на забезпечення хворих лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення під час стаціонарного лікування; 

 

4) оптимізувати ліжковий фонд стаціонару; 

 

5) покращити показники роботи стаціонарних відділень: хірургічну 

активність, зайнятість ліжка; 

 

6) відновити та запровадити нові методики малоінвазивних технологій, 

імплантації штучного кришталика, встановлення штучних суглобів, 

лапароскопічні гінекологічні операції. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину 

КАМІНСЬКУ, начальника управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення виконавчого комітету міської ради Любов БОНДАР. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


