
 
 
 
 
 

Про експертні пропозиції за ре-
зультатами громадської експер-
тизи діяльності Хмельницької 
обласної державної адміністрації 
у галузі охорони здоров’я 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року 
№ 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади”, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 01.03.2018 № 268/2018-р “Про прове-
дення громадської експертизи діяльності Хмельницької обласної державної 
адміністрації у галузі охорони здоров’я”, розглянувши експертні пропозиції, 
підготовлені за результатами громадської експертизи діяльності Хмельницької 
обласної державної адміністрації у галузі охорони здоров’я Громадською 
радою при обласній державній адміністрації від 21 травня 2018 року, та 
заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 
головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст 
обласного значення) головам та головам, обраним об’єднаними терито-
ріальними громадами: 

1) активізувати роботу щодо вирішення кадрових проблем у закладах 
охорони здоров’я, особливо у сільській місцевості; 

2) посилити співпрацю щодо створення привабливих умов праці в 
закладах охорони здоров’я області та забезпечити своєчасне доведення до 
відома випускників вищих навчальних медичних закладів такої інформації; 

3) вживати заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів роботи 
(моделей кінцевих результатів) з реформи галузі охорони здоров’я області на 
2018 рік, а саме: 
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створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 
для наближення кваліфікованоїлікарської допомоги до населення; 

автономізація бюджетних закладів охорони здоров’я первинної медичної 
допомоги (центрів первинної медико-санітарної допомоги); 

запровадження нової моделі фінансування центрів первинної медико-
санітарної допомоги за договорами з Національною службою здоров’я 
України; 

упровадження електронної системи охорони здоров’я (комплексних 
медичних інформаційних систем) в усіх центрах первинної медико-санітарної 
допомоги; 

реалізація Урядової програми “Доступні ліки” з повним освоєнням 
коштів цільової медичної субвенції;  

госпітальними радами 5-річного плану розвитку госпітальних округів 
області з метою створення оптимальної мережі медичних закладіввторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги. 

2.Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації: 

1) забезпечити моніторинг визначених пріоритетних напрямів роботи 
(моделей кінцевих результатів) з реформи галузі охорони здоров’я області у 
2018 році; 

2) сприяти проведенню представниками громадської ради при обл-
держадміністрації заходів з підвищення рівня культури спілкування з 
представниками громадськості, створення мотивації до відкритості у діяль-
ності, отримання навиків формування моделей партнерської співпраці з 
інститутами громадянського суспільства; 

3) активізувати інформування громадськості про діяльність галузі 
охорони здоров’я з удосконаленням існуючих веб-ресурсів.  

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам обраним об’єднаними терито-
ріальними громадами про виконання розпорядження поінформувати Депар-
тамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації до 01 грудня 
2018 року для подальшого інформування обласної державної адміністрації до 
15 грудня 2018 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 

Голова адміністрації          В. Лозовий 


