
Документація Кропивницької госпітальної ради 

Графік засідань госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу на 2018 рік 

 
М. Кропивницький                                                                                                                         14 лютого 2018 р. 

 

№

п\

п 

Перелік питань, що пропонуються до розгляду Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

засідання 

1. 1. Ознайомлення зі змінами в нормативно-

правовому регулюванні діяльності госпітальних рад, 

розгляд структури та порядку формування 

багаторічного плану розвитку госпітального округу. 

2. Обговорення та затвердження Положення про 

госпітальну раду Кропивницького госпітального 

округу.  

3. Обговорення та затвердження графіку засідань 

госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу на 2018 рік.  

4. Ознайомлення з пропозиціями громадських 

організацій щодо залучення до роботи в госпітальній 

раді Кропивницького госпітального округу 

представників громадськості. 

5. Визначення та затвердження механізмів 

комунікації між членами госпітальної ради 

Кропивницького госпітального округу 

м. 

Кропивницький 

14.02.2018 року 

2. Презентація поточного стану організації діяльності 

системи охорони здоров’я, у тому числі із наданням 

вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної 

допомоги населенню в Новгородківському, 

Устинівському, Долинському і Компаніївському 

районах 

смт. Устинівка, 

Устинівська 

ЦРЛ 

19.04.2018 року 

3. Презентація поточного стану організації діяльності 

системи охорони здоров’я, у тому числі із наданням 

вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної 

допомоги населенню в Знам’янському районі та місті 

Знам’янка 

м. Знам’янка 17.05.2018 року 

4. Презентація поточного стану організації діяльності 

системи охорони здоров’я, у тому числі із наданням 

вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної 

допомоги населенню в Олександрівському та 

Новомиргородському районах 

смт. 

Олександрівка, 

Олександрівська 

ЦРЛ 

14.06.2018 року 

5. Презентація поточного стану організації діяльності 

системи охорони здоров’я, у тому числі із наданням 

вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної 

допомоги населенню в Бобринецькому та 

Кіровоградському районах 

м. 

Кропивницький, 

Кіровоградська 

ЦРЛ 

27.09.2018 року  

6. 1. Презентація поточного стану організації 

діяльності системи охорони здоров’я, у тому числі із 

наданням вторинної (спеціалізованої) та екстреної 

медичної допомоги населенню в місті 

Кропивницькому 

2. Презентація поточної ситуації у сфері 

діяльності госпітального округу, розгляд описової 

м. 

Кропивницький 

18.10.2018 року 



Документація Кропивницької госпітальної ради 

частини багаторічного плану розвитку 

Кропивницького госпітального округу 

7. 1. Підведення підсумків роботи госпітальної ради 

Кропивницького госпітального округу 

2. Затвердження багаторічного плану розвитку 

Кропивницького госпітального округу 

м. 

Кропивницький 

13.12.2018 року  

 


