
1{угу!ъськА рдйоннд .щРя(АвнА Адм1н!стРАщя
хдрктвсько! оБлАст|
РозпоРяд)1(вння

1{/у'у-:*"&:'2а;у- ------7------ / чуц|ъ м9 2/!

|1ро забезпечення громадян
9уц!вського району' як!
стражда[оть на рйк!сн! (орфанн1)
захворк)ваппя'
засобами та
харчовцми продуктами для
с!|ец|альцого
спо?!{ивання

д|ет|{чного

8!дпов|дно до 3акону 9ща!ни <Фснови законодавотва 9кра!ни про
охорону здоров'я)), на виконанн'{ постанови (аб1неч й!н1ср1в }ща!ни в1д
31 березня 2015 роч )\! 160 <|!ро затвердхення ||орядку забезпеченття

щомадян' як[ сщал<датоть на р|дк1сн! (орфанн|) завор|овання' л|карськими
засобами та вйлов|дними харчовими продукт:тми для спец1а.л:ьного д1стичного
споживання)), в!дпов!дно до наказу й|н1стеротва охорони 3доров'я 9кра'|ни в[д
27 жоьтня 2014 року }т[о 778 <|{ро затвердження перел!ч р!дк|сних (органних)
захзорк)вань>' на викон!!нн'{ розпоряджен|{'{ {арк1всько! обласно] державно|
адм1н1срац1| в|д 02 вересня 2015 року |Ф 390 к|{ро забезпеченття щомадян
{арк|всько! област1, як1 страждак)ть на р!дк|сн1 (орфанн1) захвор|ованн'{,
л1карськими заообами та вйпов[дними харчовими продуктами д',шт спец|а.гтьного

д1етичного спо)киванн'1), керуючись статтями 6,39 3акону }кра!ни <|[ро
м|сцев| дер:кавн| адм|н1сщац|}>:

1. !творити ком1с|то районно! державно| адм[н|срац|| для визначення
необх!дноот1 в признаяенн1, в!дм!н|' перерозпод1л{ л!кароьких засоб|в та
в|дпов!дних харчових продукт1в для спец|ального д1стичного спо)!швання, що
зачпов),}оться за рахунок ко:пт[в районного б!оджету, а також |нших джерел,
не заборонених законодавством' у тому нисл| цмая|тарно| допомоги
(дал1 _ 1{ом|с1я).

2. 3атверАити пероональний склад (ом1с1! (додасться).
3. 3атверАити 3аходи щодо забезпечення щомадян, як1 сщаясда:оть на

р1дк1сн| (орфанн!) захвор:овання, л|карськими засо6ами та в1длов!дними
харчовими продуктами для спец1ального д!стичного споживання' що
закупов),1оться за р:1хунок колпт]в м1сцевих бтоджет|в (дал| _ 3аходи)
(лолахоться).

л|каРськцми
в!дпов|дними



2

4. Б}д1ту охорони злоров'я районнот державно| адм!н|сщац|!
(|ерез Ё.й.):

4.1. 3абезпечити виконання 3аход|в
4.2.3абезпечити за}гг{ення котцт|в з районного бтодхец та з 1нших

ркерел ф!нансування, не заборонених чинним законодавством' для виконанн'|
3аход|в.

4.3. |[ро виконанн'{ розпорядження |нформувати голову районно!
дерхсавно| адм|н|сщац[| через сектор конц)о'п|о апарац районно1 державно|
адм!н!сщац[] щокварталу до 10 чиола.

5. (онтроль за виконан!{'{м розпорядження пок]|асти на заступника
голови районно1 дерх<авно| адм|н|сщац|! 8олоцкову 8'й.

,- _! _,;.|олова районно1 дерлсавно! ' ( -:;
адп'!н|страц!! -' ' у/2- €.о. коРол|ок

.,/ -

|

!

_1



3АтввРдквно

Розпоряд)кення голови
районнот дер)кавно1 адм !н|страц1]

//*'!е"//9/и //з

воло1ц{овА
Балентина йихайл!вна

гвРв3
Ёата.лтй йикола!вна

АР|1]АвА
1нна Анатол1!вна

БАли(шв
8олодимир ||ещовит

БуРЁйко
1етяна йикола!вна

гРу1пкА

литви|1]ко
8алер1й Флександровин

мА,1и11]к1нА
)Ббов Борис|вна

заступник голови раионно1 дер)кавно1
адм1н1ощац|!, голова ком1с1!

нач:1льник в!дд!щ охорони здоров'я районнот
дертсавно| алм!н1сщаш||, засцп н ик голови ком!с!]

л|кар-1нфекц1он!ст каб1нец ,]х[р 1 пол1кл!н1ки .]ч[э 1

кощ/нального закладу охорони здоров'я
(чуц!ъська цента.,!ьна районна л1карня
|м. й.1. 1{ононенко(за згодо:о)

л| кар-лерматовенеролог шк|рно-венеролоЁнного
каб[нету ]1! ] пол|кл1н]ки },[с 1 кощгнального
зак.]1аду охорони здоров'я <1{уу!вська ценщапьна
районна л1карття |м. й.1. 1(ононенко (за згодото)

начш]ьник ф!нансового 1тлравл1ння районнот
державно! адм|н|сщац1!

8'яиеслав 10р|йовит
головний л|кар комунального зак.,|аду охорони
здоров'я <9уц!вська центральна районна л!карня
|м. й.]. 1(ононенка> (за згодото)

зав|драч в|ддйенням, л1кар-ортопед-щавматолог
травматолог|нного в|дд|лення ко|'{унапьного
закладу охорони злоров'я <1{уц|вська центальна
районна л1карня |м' й.]. 1{ононенкы (за згодото)

зав1дРач пол1кл1н1ко1о'
(за срл1сництвом),
(за с1,ъа!сництвом) коптутального закладу охорони
здоров'я <9уц!вська ценщ!!]|ьна районна л|карня
|м' \4.1. 1(ононенко> (за згодото)

|

1

склАд

1(ом!с!| райоппо! дерэкавно! адм!п!страц![для ви3начення необх1дност!
в признаненн!, в!дм!н!, перерозпод|л! л1карськпх засоб!в та вйповйних

харчових проду:сг!в для спец!ального д!стцчного спо'(пвання'
що з'куповук)ться за рахунок копшт!в районного бюд'(ету'

а такояс !нпшпх дясерел, не забороцецих законодавством!
у тому яисл! цман!тарно| допомоги

л1кар-терапевт
л[кар-ревматолог



мАс.,штник
1етяна ?рохим|вна

мА111к]н
1гор йиколайовин

1Ронський
Альберт |{етровин

токАРвв
Флександр €ерг1йовия

1_ц{гАнок
Алла €тепан1вна

1шРввАнь
1етяна 8|ктор|вна

|]]и11внко
}Фр1й Флекс1йовин

3аступнпк кер!внпка апарату'
начальник орган!зац!йпого
вйд!лу апарац районно|
дер:кавно! адм!н1страц!!

2

.:
зав1дувач дитячо!о консультац1е}о' л1кар-пед1атр
кощ.напьного закладу охорони здоров'я
<9уц!вська центральна районна л1карня
|м' !т4.|. (ононенка> (за зголого)

зав1луван в|ддйенням' л1кар-невропатолог
невролог|нного в|ддйенття ко}0,нального зак;1аду
охорони здоров'я <9уц!вська центральна
районна л|карня |м. й.1. !{ононенко> (за згодото)

л|кар-кард1олог кард1опоЁнного каб1нету !'{я 1

пол|кл|н1ки }[э 1 комунального зак.,|аду охорони
здоров'я <9уц!вська ценщальна районна л|карня
1м. й.1. !(ононенка> (за згодото)

л|кар-ендокринолог ендощинолог1нного каб1нец
ф 1 пол|шт|н1ки }Ф 1 копгутального зак.]1аду

охорони здоров'я <9угу!вська
(ононенка>ценщальна районна л1карня |м. й.1.

(за згодото)

л1кар-гасщоентеролог гасщоентеРолог1чного
каб1нету ]хгэ 1 пол1к;:1н|ки }'[э 1 комунального
з:1к;1аду охорони здоров'я <9уту!вська
центр{1льна районна л|карня 1м. й.1. !{ононенко>
(за згодото)

головнийл1каркомунапьногозак.]{аду охорони
здоров'я <9уц|воький районний ценр первинно|
медико-сан1тарно1 допомоги)) 9уц!всько1
районно| рали {арк1всько! о6ласт| (за згодоло)

л1кар-онколог онколог1чного каб!нету !т[э 1

пол|кл]н|ки }'{! 1 коплунального зак.]1аду охорони
здоров'я <9угу!вська центр:}льна районна л1картля

!м. й.1. 1(ононенка> (за згодото)

|

|

1

герез 62 709

ф н.п. |цтРиФАновА



зАтввРджвно

Розпорядження голови
районно| лержавно| адм! н!ср4ц!|

,у|/2еагр /а/2ецхр ?4з
| ----------------

зАходи

щодо забезпечец||я громадян' як! стращцапоть па рйк|сп| (орфанн!)
3ахворк)вання'.л|карськпми засобами та вйповйнпми харчовими

продуктами для спец!ального д!стичного спо2кшвання' [цо закуповук)ться
за рахуцок ко|цт!в райопного бподясету

лъ найменува|{ня заходу 1ерм|п
викона11ня

81дтовйальц|

1 ') 3 4
1. 3абезпечити безпереб!йне ;

безоплатне л|кування щомадян. яЁ
стра'кда]оть на р!дк|сн! (орфанн|)
захвор|ован}{'1 л!карськими засобами
та в1дпов|дними харчовими
продукт:1ми д:\я спец1ального
д|еттттттого опо)киванн'1' що
закупову}оться за рахуъок кошт!в
районного бтодхсец, а також 1нтцих

д}(ерел' не заборонених яинним
законод:|вством, у тому числ!
цман|тарно| допомоги' за м!сцем
оеестоа;1]

пост1ино 81дд1л охорони здоров'я
районно| державно|
адм1н|страц1!; кзоз
<9уц!вська центр:}льна
районна л1карня
1м. м.]. кононенка);
<9уц!вський
районний ценщ
первинно! медико-
сан1тарно1 допомоги)>
9уц!всько{ районно!
ради харк|всько| област[

2. |{|д час формування районного
бтод:кец передбанити видатки на
ф|нансрання заход[в щодо
забезпечення громад']н' як!
отратцак)ть на рйк[сн| (орфанн[)
захвоР|овант{'{ л!кароькими засобами
та в1дповйними харчовими

для спец1:1льного
спо)кивання з

ф|нансових
моясгливостей блод:кецг

продуктами
д|стинного
}?.!хуванням

щороку в
листопад1

8|дд|л охорони здоров'я
районно| державно1
адм1н1страцц;

ф!нансове 1тлравл|ння
районно! державно?
адм!н|срац!!;
1(3Ф3 <9уц!воька
цента.]]ьна районна
л|карня [м. м.!.
кононенка));
<9уц!вський
районний ценщ
первинно| медико-
сан1тарно| допомоги)
9угу!всько] оайонно]



пали хаок1всько! обпаст|
3абезпенувати направлен}о{ хворих з
впер|пе ви'1вленими р1дк|сними
(органними) захвор}ованнями на
ком|с|то районно} державно[
адм1н1срац|! дтя визначенн'{
необхйност! в щизнаненн!, в1лм!н!'
перерозпол|л1 л!карських засоб!в та
в|дпов|дних харчових продукт1в для
спец1,1льного д1€тичного
споживання' що закупов},!оться за

рах1ъок коптт!в районного бтоджету,
а такох{ [н:пих д)керел' не
заборонених законодавством' у тому
яиол| гуман|тарнот допомоги

поот]ино 8|дд1л охорони здоров'я
районно| дер>кавно!
адм|н1сщац|1;
к3о3 <9уц!вська
ценщальна районна
л!карня |м. м.1'
1{ононенка>;
<9уц|вський
районний
первиннот
сан1тарно1 допомоги)
9уц|воько| районно!
рали {арк[всько! област|

ценщ
медико-

4. 3абезпенувати проведення та
пост|йне оновлення рессщу хворих'
яЁ сщах<датоть на р[дк|сн[ (орфанн[)
захвор}овання

пост1ино 8|дд1л охорони здоров'я

рйоннот дер;кавно|
адм1н1сщац||;
кзоз <<9уту!вська

центр:]'льна районна
л|карня |м. м.1.
1(ононенко>;
<1{уц!воький

рйонн|1й центр
первинно| медико-
сан|тарно| допомоги>
9уц!всько| районно1
оали [аок1всько1 област|

5. 3абезпенувати проведення масового
сщин!нц новонароджених д|тей на
фен|лкетон1р!то та г|потиреоз,
адреноген!та:тьттий синдром,
м1ков|сцидоз

пост1ино 81дд|л охорони здоров'я

районно| державно|
адм1н1сщац||;
к3о3 <9уц!вська
центальна районна
л|карня |м. м.!.
1(ононенко>;
<9уц!вський
районний ценщ
первинно| медико-
сан!тарно! допомоги))
9угу|всько! районно|
ради )(арк[всько] област1

6. 3абезпе.цъати диспансерним
наглядом- л|куванням в1дпов!пно ло

пост1ино 8|дд|л охорони здоров'я
районно! державно!

2



наказ1в та протокол1в л1кування'
затверджених нак:1зами м|н|стерства
охоРони здоров|я укра|ни, хворих,
яЁ ощащца:оть на р1дк[сн1 (орф|нн1)
захвор[ован1{'1

адм1н1ощац11;
к3о3 <9уц!вська
ценщальна районна
л1карття |м. м.1.
1(ононенка>;
<9уц|вський
Районний центр
первинно| медико-
сан1тар!но! допомоги>
9уц!всько| районно!
ради {арк1всько| област|

1. 3абезпеиувати проведен|{'{

реаб|л1тац|йних заход|в д!тям. як1
матоть тят<к| хвороби та проживалоть

разом з батьками у групах медико-
соц[ально! реаб1л|тац]! на баз1

буАинк|в Аитини

пост1ино 8|дд|л охорони здоров'я

районно! дерхавно!
адм!н1сщац!];
кзоз <<9уц!вська
центральна районна
л1карня |м. м.1.
|(ононенко>;
<9уц!вський
районний цегщ
первинно| медико-
сан[тарно| допомоги)
!{уц!всько! районно!
оади [аок!всько| област|

8, 3абезпетрати проведенн'{
|нформац1йно! кампан|! оеред
населення' у тому зисл1 нерез засо6и
масово| |нформаш|| та вологттерськ[
орган!зац1! з питань попередженн,{
та виникнен|1я р1дк|сних
захвор|овань

пост1ино Б1дд1л охорони здоров'я

районно| державно|
адм|н1сщац1!;
кзоз <{уц|вська
цент:1пьна районна
л[карття |м. м.1.
1{ононенка>;
<1{уц|вський
районний центр
первинно! медико-
сан1тарно| допомоги>
9уц!всько! районно!
оади {аок|всько] обпаот|

3аступник кер!вника апарату'
пачальник орган!зац1йного
в!дд!лу апарату районпо!
дерясавно! адм!н!страц1|

герез 62 709

;

!

|
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///' н.п. ||!тРиФАновА


