
У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                

від “02” листопада 2017 року                               № 94 

                                                             
 

 

Про створення комісії по проведенню  

перевірки організації роботи неврологічного  

відділення гострої судинної патології  

комунального закладу "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги"  

 

 

 Керуючись ст. 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з метою перевірки організації стану надання медичної допомоги 

населенню міста  у неврологічному відділенні гострої судинної патології 

комунального закладу "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги": 

 

1. Створити комісію по проведенню перевірки неврологічного 

відділення гострої судинної патології комунального закладу "Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної допомоги" у складі згідно з додатком 1. 

2. Перевірку здійснити відповідно до плану згідно з додатком 2. 

3. За результатами перевірки надати висновки та пропозиції мені 

особисто у термін до 01 грудня 2017 року. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                         А. Райкович 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Макарук 22 94 84 



       Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

 "02" листопада 2017  № 94 

 

СКЛАД 

комісії по проведенню перевірки організації роботи  

неврологічного відділення гострої судинної патології 

комунального закладу "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги" 

 

    Голова комісії 
 

Макарук                           -          начальник управління охорони здоров'я  

Оксана Олександрівна                

 

        Секретар комісії 
 

Яковченко                        -         головний спеціаліст – юрист фінансово-  

Сергій Олександрович         економічного відділу управління охорони 

здоров'я  

 

        Члени комісії: 
 

Бондарь                    -       економіст інформаційно-аналітичного відділу 

Тетяна Володимирівна  медичної статистики при управлінні охорони     

                                                      здоров'я  

 

Голованова                       -         заступник головного лікаря  з  терапії 

Алла Володимирівна         комунального   закладу «Центральна міська 

лікарня м. Кіровограда» 

 

Дзядик                               -        міський позаштатний невропатолог управління 

Анатолій Іванович                     охорони здоров'я  

 

Заболотна                         -        головна сестра медична комунального   

 Наталія Яківна                  закладу «Центральна міська лікарня  

                                                     м. Кіровограда» 

 

Завірюха                            -        начальник бюро ФОП «Пірогова А.В.»  

Олександр Юрійович                (за згодою) 

 

Чабанова                            -    начальник планово-виробничого відділу  

Ольга Олександрівна   управління   капітального будівництва       

 

 

Начальник управління охорони здоров'я 

Кіровоградської міської ради                        О. Макарук 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

 "02" листопада 2017  № 94 

 

 

ПЛАН ПЕРЕВІРКИ 

організації роботи  

неврологічного відділення гострої судинної патології 

комунального закладу "Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги" 

 

        1.  Забезпечення належних умов для лікування хворих з гострою 

судинною неврологічною патологією   

2. Ефективність використання ліжкового фонду 

3. Аналіз кадрового забезпечення відділення 

4. Ефективність використання бюджетних  коштів, у т.ч. коштів, 

витрачених на проведення капітального ремонту приміщення та на 

придбання обладнання. 

4. Аналіз скарг громадян 

5. Інші питання  

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я 

Кіровоградської міської ради      О. Макарук 
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