
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  ________________ 20 __ року     м. Кременець              №  _______________

Про формування спроможної
мережі закладів охорони
здоров’я госпітального кластеру
Кременецького району

Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, 
„Про правовий режим воєнного стану”, „Про оборону України”, указів 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення 
воєнного стану в Україні” та № 68/2022 ,,Про утворення військових 
адміністрацій”, від 6 лютого 2023 року № 58/2023 ,,Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 
2023 р. № 174 „Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони 
здоров’я”, на виконання розпорядження начальника обласної військової 
адміністрації  від 28 березня 2023 року № 152/01.02-01 ,,Про формування 
спроможної мережі закладів охорони здоров’я Тернопільського госпітального 
округу”, з метою комплексного вивчення проблемних питань, координації дій, 
збалансування переваг і недоліків децентралізації, з урахуванням ролі кожного 
медичного закладу в роботі всієї медичної системи району, запровадження 
госпітального планування та об’єднання закладів охорони здоров’я у мережу 
госпітального кластеру як функціонально, так і організаційно:

1. Утворити робочу групу з питань розробки перспективного плану 
формування спроможного госпітального кластеру Кременецького району у 
складі згідно з додатком.
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2. Територіальним громадам  району до 31 березня 2023 року представити 
робочій групі районної військової адміністрації проєкт плану формування 
спроможності закладів охорони здоров’я.

3. Робочій групі районної військової адміністрації до 10 квітня 2023 року:
1) забезпечити розроблення, погодження з керівниками органів місцевого 

самоврядування Кременецького району та затвердження перспективного плану 
формування спроможного госпітального кластеру з урахуванням 
територіальної доступності населення до медичного обслуговування і 
спроможності закладів у районі;

2) подати затверджений перспективний план формування спроможного 
госпітального кластеру в районі робочій групі обласної військової адміністрації 
та надіслати департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
начальника районної військової адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Начальник військової адміністрації                               Віталій КУДЛАК

Алла Злочевська

Віталій Грушко

Лариса Антонюк

Зоряна Павлюк



Додаток

до розпорядження начальника 
районної військової адміністрації 
______________ № ___________

СКЛАД
робочої групи з питань розробки перспективного плану формування 

спроможного госпітального кластеру в районі

КУДЛАК - начальник районної військової
Віталій Ярославович   адміністрації, керівник робочої групи

ЗЛОЧЕВСЬКА - заступник начальника районної військової
Алла Миколаївна   адміністрації, заступник керівника 

            робочої  групи

АНТОНЮК - провідний інспектор сектору цифрового 
Лариса Іванівна    розвитку цифрових трансформацій і

   цифровізації та організації діяльності
   центрів надання адміністративних послуг
   районної військової адміністрації,    
   секретар робочої групи

Члени робочої групи:

БОГАТЮК - головний лікар КНП ,,Лановецька міська
Олег Володимирович   комунальна лікарня”

БОБРОВСЬКИЙ - головний лікар КНП ,,Шумська міська
Андрій Євгенович   лікарня”

БОЙКО - Почаївський міський голова
Василь Сергійович

БОЯРСЬКИЙ - Шумський міський голова
Вадим Андрійович

КАПЕЛУСЬ - директор КНП ,,Кременецька опорна
Оксана Володимирівна   лікарня” Кременецької міської ради

КАЗНОВЕЦЬКИЙ - Лановецький міський голова
Роман Володимирович



2

КОРЧЕВСЬКА - головний лікар КНП ,,Вишнівецька
Оксана Володимирівна   районна комунальна лікарня”

  Вишнівецької селищної ради

КРАВЕЦЬ - Вишнівецький селищний голова
Володимир Васильович

КУЧЕР - директор КНП ,,Почаївська районна
Богдан Євстахович   комунальна лікарня” Почаївської міської 

            ради

ПАНАСЮК - Великодедеркальський сільський голова
Юрій Валентинович   

РИНДЮК - головний лікар КНП 
Микола Васильович   ,,Великодедеркальська комунальна 

  лікарня”

СМАГЛЮК - Кременецький міський голова
Андрій Миколайович

Заступник начальника військової   Алла ЗЛОЧЕВСЬКА
адміністрації

Лариса Антонюк


