
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» ____________ 2018 року 

Про  внесення  змін  до  Районної
Програми  розвитку  лікувальних
закладів  району  на  2015-2023
роки,  затвердженої  рішенням
районної  ради  від  14.07.2015
року (із змінами) 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  забезпечення  якісної  та  доступної  медичної  допомоги
мешканцям Чугуївського району, районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести до Районної Програми розвитку лікувальних закладів району на
2015-2023 роки, затвердженої  рішенням районної ради від 14.07.2015 року
(далі – Районна Програма), такі зміни:

1.  Додаток  1,  розділ  «І.  Порядок  та  умови  звернення  до  Комісії»
Положення про відбір кандидатів для цільового направлення на навчання до
Харківського  національного  медичного  університету  (іншого  вищого
навчального  закладу)  на  контрактній  основі  за  рахунок  коштів  районного
бюджету» викласти у новій редакції:

« 1. Громадяни України, що проживають в межах Чугуївського району та
виявили  бажання  навчатись  у  вищому  медичному  навчальному  закладі
подають наступні документи:

1.1. заяву про згоду на навчання за кошти районного бюджету у вищих
медичних  учбових закладах  з  подальшим відпрацюванням у  Чугуївському
районі 10 років за здобутою спеціальністю;

1.2. копію паспорту;
1.3.  копію  атестату  про  середню  освіту  або  диплому  про  закінчення

медичного коледжу;



1.4. копію сертифікату про зовнішнє незалежне оцінювання з предметів,
які  визначені  Харківським  національним  медичним  університетом  у
Правилах прийому до Харківського національного медичного університету;

1.5.  інші  документи  на  вимогу  Комісії  для  відбору  кандидатів  на
навчання  в  Харківському  національному  медичному  університеті  для
прийняття рішення».

2. Додаток 1, розділ «ІІІ. Заключні положення» викласти у новій редакції:
 « 1. На підставі протоколу засідання Комісії, враховуючи її рекомендації,

укладається п'ятисторонній договір між Чугуївською районною державною
адміністрацією,  Чугуївською районною радою,  Харківським  Національним
медичним  університетом,  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області
або КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім.  М.І.  Кононенка» та
кандидатом на навчання за кошти районного бюджету відповідно до Додатку
3 Програми.

2. Комісія самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент
роботи. Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності.

3.  Комісії  для  відбору  кандидатів  на  навчання  в  Харківському
національному медичному університеті та постійній комісії з гуманітарних
питань  соціального  захисту  і  охорони здоров'я  населення,  засобів  масової
інформації та зв’язків з громадськими організаціями забезпечити виконання
цієї Районної Програми в межах компетенції Чугуївської районної ради та
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  до  моменту  створення
об’єднаних територіальних громад на території всього Чугуївського району в
порядку,  передбаченому  Законом  України  «Про  добровільне  об’єднання
територіальних громад».

3. Додаток 2 «Кошторис витрат на навчання 1 абітурієнта та Фінансове
забезпечення навчання студентів у Харківському національному медичному
університеті 2015-2023 роки» викласти в новій редакції, що додається.

4. Додаток 3 «Типовий договір про навчання» викласти в новій редакції,
що додається.

5. 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
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