
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_21  грудня  2021___року                 Старокостянтинів                       № ____453/2021-р_____ 

 

 

Про утворення комісії по перевірці організації лікувального харчування, 

постачання харчових продуктів, санітарного-гігієнічного стану харчоблоку 

в комунальному некомерційному підприємстві «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області 

 

 

На виконання протокольного доручення міського голови від 06 грудня 

2021 року № 01-20/2021-пд, з метою перевірки якості лікувального харчування, 

яке є обов’язковою складовою комплексної терапії і застосовується у всіх 

відділеннях стаціонарів закладів охорони здоров’я, попередження отруєнь 

пацієнтів комунальному некомерційному підприємстві «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області, керуючись пунктом 20 частини четвертої               

статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити комісію по перевірці організації лікувального харчування, 

постачання харчових продуктів, санітарного-гігієнічного стану харчоблоку в 

комунальному некомерційному підприємстві «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області (далі – Комісія) у складі: 

 

ФУРСОВА 

Олена Володимирівна 

- голова постійної комісії 

Старокостянтинівської міської ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики, 

забезпечення законності, правопорядку, 

боротьби з корупцією і хабарництвом, 

оборонної роботи, відзначення державними 

нагородами, радник міського голови, голова 

комісії; 

 

ПЕТЛЮК  

Віталій Олександрович 

- начальник відділу публічних закупівель 

управління   економіки   виконавчого   комітету  
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 міської ради, секретар комісії; 

 

БОЛЬНИХ 

Галина Миколаївна 

- начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Старокостянтинівського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

БОНДАР 

Любов Степанівна 

- начальник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради, депутат міської ради; 

 

МІЦКЕВИЧ  

Марія Віталіївна 

- начальник Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою). 

 

2. Комісії до 15 січня 2021 року перевірити організацію харчування та 

диференційоване використання з лікувальною метою певних харчових 

продуктів, їхніх комбінацій, видів кулінарної обробки, постачання харчових 

продуктів, санітарного-гігієнічного стану харчоблоку в комунальному 

некомерційному підприємстві «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня», приділивши посилену увагу постачанню м’яса та м’ясних харчових 

продуктів, вжиттю заходів з недопущення знищення якісного рівня 

лікувального харчування пацієнтів та інформувати міського голову про 

результати своєї роботи. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської 

ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


