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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 09 серпня 2022 року                                  № 496 

 

Про затвердження плану заходів з 

удосконалення організаційних засад 

функціонування мережі закладів 

охорони здоров’я, засновником і 

власником яких є Кропивницька 

міська територіальна громада, 

на друге півріччя 2022 року 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» та підпунктами 1, 2 пункту «б» 

статті 32, статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», статтею 16 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», з метою подальшого розвитку закладів охорони здоров’я, 

засновником і власником яких є Кропивницька міська територіальна громада, 

гарантування доступності та якості медичного обслуговування, ефективного 

використання комунального майна та відповідних матеріально-технічних 

ресурсів, забезпечення раціонального використання коштів міського бюджету  

й досягнення економії в частині споживання енергоносіїв, а також враховуючи 

поточні обставини щодо нагальної потреби забезпечення житлом медичних 

працівників, які належать до числа внутрішньо переміщених осіб,  

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити план заходів з удосконалення організаційних засад 

функціонування мережі закладів охорони здоров’я, засновником і власником 

яких є Кропивницька міська територіальна громада, на друге півріччя  

2022 року, що додається. 

 

2. Доручити керівникам закладів охорони здоров’я, засновником і 

власником яких є Кропивницька міська територіальна громада, провести 

внутрішні комплексні перевірки очолюваних закладів охорони здоров’я щодо 

відповідності використовуваних приміщень (будинків, споруд) санітарно-

гігієнічним і санітарно-епідеміологічним вимогам та, у разі потреби, вжити 

дієвих заходів з приведення цих приміщень (будинків, споруд) у відповідність 

до вимог і стандартів, встановлених державними будівельними нормами та 
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санітарними правилами, в тому числі шляхом виконання належних ремонтно-

будівельних робіт. 

 

3. Доручити управлінню охорони здоров’я Кропивницької міської ради 

забезпечити загальну координацію за напрямком реалізації цього рішення,  

а також у межах повноважень сприяти повноцінному виконанню запланованих 

заходів згідно з пунктом 1 цього рішення. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради              Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Корнійченко 35 83 16 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

09 серпня 2022 року № 496 

 

 

ПЛАН 

заходів з удосконалення організаційних засад функціонування  

мережі закладів охорони здоров’я, засновником і власником яких є 

Кропивницька міська територіальна громада, на друге півріччя 2022 року 

 
№ 

з/п 

 

Найменування 

заходу 

Очікуваний 

результат (індикатор 

досягнення) 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Зміна місця 

розташування 

(переміщення) 

відділення 

стоматологічної 

допомоги дітям 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Територіальне 

стоматологічне 

об’єднання» 

Кропивницької міської 

ради» з приміщення, що 

знаходиться за адресою:  

м. Кропивницький,  

вул. Вокзальна, 31,  

до основного 

приміщення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Територіальне 

стоматологічне 

об’єднання» 

Кропивницької міської 

ради», що знаходиться за 

адресою: 

м. Кропивницький, 

вул. Шевченка, 36 

Забезпечення повного 

спектру 

стоматологічної 

допомоги та послуг 

для всіх вікових груп 

населення в межах 

одного приміщення 

закладу охорони 

здоров’я 

 

Підвищення 

ефективності 

використання 

комунального майна 

 

Забезпечення 

раціонального 

використання 

фінансового ресурсу 

міського бюджету 

шляхом досягнення 

економії в частині 

споживання 

енергоносіїв 

 

Розширення переліку 

пільгових послуг зі 

стоматологічної 

допомоги відповідним 

категоріям населення 

за рахунок 

перерозподілу 

зекономлених 

грошових коштів 

Серпень-

вересень  

2022 року 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Територіальне 

стоматологічне 

об’єднання» 

Кропивницької 

міської ради» 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Кропивницької 

міської ради  

(у межах 

повноважень) 

 

Інші виконавчі 

органи 

Кропивницької 

міської ради 

(за необхідності) 
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1 2 3 4 5 

2. Переміщення (зміна 

місцезнаходження зі 

зміною юридичної адреси) 

комунального 

некомерційного 

підприємства «Дитяча 

міська лікарня» 

Кропивницької міської 

ради», а саме 

стаціонарного відділення 

педіатрії та відділення 

відновлювального 

лікування та реабілітації з 

кабінетом раннього 

втручання, з орендованого 

майнового комплексу, що 

знаходиться за адресою: 

м. Кропивницький, 

просп. Університетський, 

6, на вільні площі 

комунального приміщення, 

що обліковується на 

балансі цього ж 

підприємства та 

знаходиться за адресою: 

м. Кропивницький, 

вул. Шевченка, 36 

(семиповерховий корпус) 

Забезпечення 

належного медичного 

обслуговування 

дитячого населення 

шляхом надання йому 

медичних послуг в 

межах одного 

приміщення закладу 

охорони здоров’я 

 

Підвищення 

ефективності 

використання 

комунального майна 

 

Забезпечення 

раціонального 

використання 

фінансового ресурсу 

міського бюджету 

шляхом досягнення 

економії в частині 

споживання 

енергоносіїв 

 

Удосконалення 

матеріально-

технічного оснащення 

закладу охорони 

здоров’я 

 

Проведення 

термомодернізації 

відповідного 

приміщення закладу 

охорони здоров’я та 

інших ремонтно-

будівельних робіт 

 

Серпень-вересень  

2022 року 

(в частині зміни 

місцезнаходження 

(переміщення) 

закладу охорони 

здоров’я) 

 

 

До кінця  

2023 року 

(в частині 

вдосконалення 

матеріально-

технічного 

оснащення; 

проведення 

термомодернізації 

та інших 

ремонтно-

будівельних робіт 

закладу охорони 

здоров’я) 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Дитяча міська 

лікарня» 

Кропивницької 

міської ради» 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Кропивницької 

міської ради 

(у межах 

повноважень) 

 

Інші виконавчі 

органи 

Кропивницької 

міської ради 

(за необхідності) 

 

3. Зміна місця 

розташування 

(переміщення) 

поліклінічного 

відділення № 6 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Поліклінічне 

об’єднання» 

Кропивницької міської 

ради» з приміщення, що 

Підвищення якості 

медичного 

(гемодіалізного) 

обслуговування 

населення 

 

Підвищення 

ефективності 

використання 

комунального майна 

 

 

До кінця 2022 

року 

 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Поліклінічне 

об’єднання» 

Кропивницької 

міської ради» 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Кропивницької 
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1 2 3 4 5 

знаходиться за адресою: 

м. Кропивницький,  

вул. Ганни Дмитрян, 1, 

до комунального 

приміщення що 

знаходиться за адресою: 

м. Кропивницький, 

вул. Вокзальна, 31 

 

Удосконалення 

матеріально-

технічного оснащення 

відповідного 

структурного 

підрозділу закладу 

охорони здоров’я 

міської ради  

(у межах 

повноважень) 

 

Інші виконавчі 

органи 

Кропивницької 

міської ради 

(за необхідності) 

 

4. Створення відділення 

медико-психологічної 

реабілітації на базі 

незайнятої частини 

приміщення 

поліклінічного 

відділення № 3 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Поліклінічне 

об’єднання» 

Кропивницької міської 

ради», що знаходиться за 

адресою:  

Кіровоградська обл., 

м. Кропивницький, 

смт Нове, 

вул. Металургів, 25-а,  

з можливістю його 

використання для 

тимчасового проживання  

внутрішньо переміщених 

осіб  

 

 

 

 

Формування 

додаткового фонду 

службових жилих 

приміщень – місця 

компактного 

поселення та 

проживання 

 

Забезпечення медичних 

працівників  

(насамперед з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб, які 

працевлаштовані у 

закладах охорони 

здоров’я, засновником і 

власником яких є 

Кропивницька міська 

територіальна громада) 

службовими жилими 

приміщеннями 

 

Сприяння сталій 

укомплектованості 

закладів охорони 

здоров’я міста 

Кропивницького 

медичними кадрами 

 

До кінця 2022 

року 

Управління 

капітального 

будівництва 

Кропивницької 

міської ради  

(у межах 

повноважень) 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Кропивницької 

міської ради  

(у межах 

повноважень) 

 

Інші виконавчі 

органи 

Кропивницької 

міської ради 

(за необхідності) 

 

 

 

 

Начальник управління охорони  

здоров’я Кропивницької міської ради    Оксана МАКАРУК 


