
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_12 жовтня 2021__року                 Старокостянтинів                       № ____360/2021-р_____ 

 

 

Про усунення недоліків за результатами комплексної 

перевірки комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області» 

 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 31 серпня 2021 року                

№ 287/2021-р «Про створення комісії з комплексної перевірки комунального 

некомерційного підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області», розпорядження міського голови від 22 вересня                  

2021 року № 332/2021-р «Про внесення змін до розпорядження міського      

голови від 31 серпня 2021 року № 287/2021-р», Довідки комплексної                 

перевірки комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області від 30 вересня 2021 року, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради (Любов БОНДАР) до 18 жовтня 2021 року надати 

Довідку про результати перевірки комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області» (далі - КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня») постійній комісії з питань 

освіти, молодіжної політики, культури, фізичної культури і спорту,                 

охорони здоров’я та соціального захисту населення Старокостянтинівської 

міської ради. 

 

2. Директору КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Людмилі ГНАТЮК: 

1) укласти та зареєструвати до 01 листопада 2021 року новий колективний 

договір, передбачивши в ньому систему оплати праці, норму праці та порядок 
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преміювання працівників КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня»; 

2) доопрацювати до 15 жовтня 2021 року Інструкцію з діловодства КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня; 

3) видати до 01 листопада 2021 року наказ по КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» про призначення 

відповідальних осіб за ведення діловодства підприємства та за ведення 

діловодства за зверненнями громадян; 

4) не допускати порушень, виявлених під час перевірки підприємства, з 

питань ведення діловодства; 

5) привести до 15 жовтня 2021 року штатний розпис КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» відповідно до наказу 

директора КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» від                       

29 січня 2021 року № 53 «Про внесення змін до штатного розпису КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» та скороченням посади»; 

6) подати до 13 жовтня 2021 року на затвердження сесії 

Старокостянтинівської міської ради структуру КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» та привести штатний розпис підприємства до                    

01 грудня 2021 року відповідно до прийнятого рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради; 

7) перепрофілювати до 15 жовтня 2021 року посаду в штатному розписі 

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» на посаду медичного 

директора; 

8) призначити до 15 жовтня 2021 року тимчасово виконувача               

обов’язків медичного директора КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня»; 

9) привести до 01 листопада 2021 року посадові інструкції працівників 

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» у відповідність до 

вимог чинного законодавства; 

10) надати до 14 жовтня 2021 року інформацію щодо дати розрахунку зі 

звільненими працівниками КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» за період з 01 січня 2021 року до 31 серпня 2021 року; 

11) привести до 01 грудня 2021 року у відповідність до чинного 

законодавства документацію з кадрових питань; 

12) усунути до 01 листопада 2021 року недоліки, виявлені під час 

перевірки підприємства, в організації та роботі архіву комунального 

некомерційного підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня»;  

13) вирішити до 01 листопада 2021 року питання про встановлення 

лічильника води в орендованих приміщеннях в терапевтичному корпусі КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»; 

14) призначити з початку опалювального сезону відповідальну особу, 

забезпечити контроль за обігрівом приміщень КНП «Старокостянтинівська



 

3 

 

багатопрофільна лікарня» та запровадити збір інформації щодо стану 

споживання енергоресурсів, в тому числі орендарями; 

15) забезпечити дотримання Закону України «Про публічні закупівлі» під 

час проведення закупівель товарів, робіт та послуг; 

16) призначити до 15 жовтня 2021 року відповідальну особу за перевірку 

правильності та своєчасності записів до ЕСОЗ; 

17) забезпечити подання пропозицій для укладання договору з НСЗУ по 

всіх пакетах медичних гарантій спеціалізованої медичної допомоги; 

18) забезпечити постійне щомісячне, починаючи з 01 жовтня 2021 року, 

проведення аналізу всіх доходів, в розрізі структурних підрозділів, при наданні 

медичних послуг, в тому числі по пакетах медичних гарантій та витрат на їх 

утримання; 

19) розробити та подати до 01 листопада 2021 року на затвердження 

платні послуги на стоматологічну допомогу; 

20) надати до 15 жовтня 2021 року пояснення про недотримання 

ліцензійних вимог з медичної практики та обігу наркотичних лікарських 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів; 

21) призначити до 20 жовтня 2021 року відповідальну особу з контролю за 

дотриманням ліцензійних вимог та наданням повідомлень щодо змін; 

22) розробити та надати до 01 листопада 2021 року план розвитку                

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» відповідно до вимог 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2020 року № 1742 

«Про затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я» 

та забезпечити його виконання; 

23) привести до 20 жовтня 2021 року документацію щодо обігу 

наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та прекурсорів у 

відповідність до нормативних документів; 

24) внести до 18 жовтня 2021 року зміни до фінансового плану КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» щодо збільшення коштів на 

придбання медикаментів; 

25) призначити до 15 жовтня 2021 року відповідальну особу зі здійснення 

фармакологічного нагляду відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 27 грудня 2006 року № 898 «Про затвердження Порядку здійснення 

фармаконагляду»; 

26) надати до 15 жовтня 2021 року пояснення щодо неоплачених НСЗУ 

амбулаторних звернень пацієнтів; 

27) надати до 15 жовтня 2021 року пояснення про причини низьких 

показників щеплень новонароджених в акушерському відділенні КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»;  

28) надати до 15 жовтня 2021 року аналіз лікарняної летальності та 

причин її збільшення; 

29) надати до 18 жовтня 2021 року пропозиції щодо оптимізації клініко-

діагностичної лабораторії. 
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3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


