
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» ____________ 20____ року 

Про  хід  виконання  Районної  Програми
розвитку  лікувальних  закладів  району  на
2015-2023  роки,  затвердженої  рішенням
районної  ради  від  14.07.2015  року
(із змінами) за період 2015-2016 років 

Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської  області про  хід  виконання  Районної  Програми  розвитку
лікувальних  закладів  району  на  2015-2023  роки,  затвердженої  рішенням
районної ради від 14 липня 2015 року (із змінами) за період 2015-2016 років,
керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Чугуївської районної державної адміністрації Харківської
області  про хід виконання Районної Програми розвитку лікувальних закладів
району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015
року (із змінами) за період 2015-2016 років, прийняти до відома (додається).

2.  Чугуївській  районній  державній  адміністрації  Харківської  області
продовжити реалізацію заходів, передбачених  Районною Програмою розвитку
лікувальних  закладів  району  на  2015-2023  роки,  затвердженою  рішенням
районної ради від 14.07.2015 року (із змінами).

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
з  гуманітарних  питань,  соціального  захисту  і  охорони  здоров’я  населення,
засобів  масової  інформації  та  зв’язків  з  громадськими  організаціями
(Лихачова М.Б.). 

Голова 
районної ради                                                                           А. Бабієць



Інформація
про хід виконання Районної Програми розвитку лікувальних закладів

району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням Чугуївської районної
ради від 14.07.2015 року (із змінами) за період 2015-2016 років

У  Чугуївському  районі  діє  Районна  Програма  розвитку  лікувальних
закладів району на 2015-2023 роки, затверджена рішенням Чугуївської районної
ради від 14.07.2015 року» (далі – Програма). Завдяки реалізації цієї Програми у
2015-2016  роках  укріплено  матеріально-технічну  базу  медичних  установ,
забезпечено  транспортування  хворих  на  процедуру  гемодіалізу,  здійснено
виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв.

Всього в рамках реалізації Програми в 2015-2016 роках профінансовано
621,9 тис. грн.

У  2015  році  комунальному  закладу  охорони  здоров’я  «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної
ради Харківської області (далі – Центр ПМСД) виділено коштів у сумі 172,0
тис. грн. на поточні видатки. Ці кошти були спрямовані на закупівлю матеріалів
для ремонту кабінету зберігання наркотичних засобів; оплату електроенергії в
зв’язку з встановленням електричного котла в амбулаторії загальної практики
сімейної медицини с. Леб’яже. 

Для  вирішення питання  перевезення  хворих на  процедуру  гемодіалізу,
проведення  робіт  з  переведення  амбулаторії  загальної  практики  сімейної
медицини с. Леб’яже на електричне опалення Центр ПМСД отримав  90,0 тис.
грн.  Додаткове  фінансування з  районного бюджету забезпечило  переведення
амбулаторії  загальної  практики сімейної медицини с.  Леб’яже на електричне
опалення.

Комунальному закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна
лікарня ім. М.І. Кононенка» в 2015 році виділено 138,0 тис. грн для здійснення
поточних видатків, у тому числі на оплату природного газу. З метою реалізації
заходу  Програми  «Збереження  здоров’я  населення»  районній  лікарні  було
виділено 60,0 тис. грн. на закупівлю медичних засобів, які освоєні в повному
обсязі.

У  2016  році  на  реалізацію  заходів  Програми  комунальному  закладу
охорони здоров'я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»
на поточні видатки було спрямовано 22,5 тис. грн, які направлено на закупівлю
кало приймачів та пільгових медикаментів.

У  2016  році  за  Програмою  комунальному  закладу  охорони  здоров'я
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради Харківської  області  було виділено на  проведення
капітальних видатків для ремонту кабінету зберігання наркотиків – 87,9 тис.
грн. Капітальний ремонт приміщення закінчено у жовтні 2016 року. На виплату
заробітної плати медичним працівникам було виділено 19,1 тис. грн, ці кошти
направлені на виплату заробітної плати медичному персоналу за час їх роботи в
дитячому оздоровчому таборі «Орлятко». 



З метою збереження здоров'я населення виділено кошти в сумі 20,4 тис.
грн, які були направлено на закупівлю імунобіологічних препаратів.

На  закупівлю газових  лічильників  для  медичних  установ  району  було
виділено 12,0 тис. грн. Комунальним закладом охорони здоров'я «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної
ради  Харківської  області  було  закуплено  12  газових  лічильників,  які  були
встановлені  в  населених  пунктах  району:  Введенка,  Волохів  Яр,  Іванівка,
Малинівка,  Тернова,  Новопокровка,  Базаліївка,  Велика  Бабка,  Зелений
Колодязь, Михайлівка, Мосьпанове, Стара Покровка.

Забезпечення  фінансування  Програми  дало  змогу  своєчасно  надавати
медичну допомогу мешканцям району та посилити матеріально-технічну базу
медичних установ.

Начальник відділу охорони здоров'я 
районної державної адміністрації                                              Н.М. ГЕРЕЗ


	від «____» ____________ 20____ року

