
!шту1вськА РАйонт{А двР)!(АвнА Ад\д!н!стРАц1я
хАРк|вськот оБлАст!

Р о зп о Ряд)кв ння

/'/ п|:г-'/;с, 1 *'/{ : :''т2,,' {уц1в ]& :2'

|1ро утворення Робопо1 групи з
пйготовки та розробки районно1
!1рограмп розвитч/ л!кувальнпх
заклад|в району па 2015-2020 рокп

8|дпов1дно до статей 6' 28' з9 3акону 9ща!ни <|[ро м|сшев| державн1
аддл|н|сщац|!>, на виконання 9казу |{резидента !кра!ни в|д 06.12.2005 ф 1694
<<|{ро нев!дк.ттадн| заходи щодо реформування системи охорони здоров'я
населен!{'{)), з меток) п1дготовки та розробки районно| |{рощами Розв!{гку
л!к1ъальних заклад|в району на 201'5-3020 роки та пол1птпення отану надан|б{
медично| допомоги населенню району:

1. }творити Робону щупу з п1дготовтст та розробки рйонно1 ||рощами
розвитку л!куъальних заклад|в рйоъц на 20|5-2020 роки (дал1 - Робоиа щупа).

2. 3атвердити персонатьний скттад Робоио| щ1тти (долаеться).
3. Робоч1й щуп| прийняти учаоть у розробц| заход|в районно| |{рощалли

розвитку л!к1ъальних заклад|в району на 2015-2020 роки.
4. 8|дд[лу охорони здоров'я районно| дерхавно| адм1н1сщац[| ([ерез Р.й.)

узагапьнити 1нформац1то та п1дгоцвати проект районно! |1рощами розвитку
л|кувальних заклад1в району на 2015_2020 роки.

5. 1(онщоль за виконанням розпоряджен1{'{ пок.]1асти на засцпника голови

районно! дер:кавно! адм!н1срац!! 8олоцкову 8.й'

голова райоцпо1 дер'(авцо!
адм!н!страц!!

€.о. коРол|ок



зАтввРд)квно

Розпорялження голови
районно! державно! адм|н!сщац!|

9.е/2/,/

пшРсонАльнпй ск.тлдд
Робоно! групи з п!дготовкп та розробкп районно! !1рограмц розв|!тч/

л!чгвальних заклад!в району па 2015-2020 рокп

водо1ковА
8алентина йихайл|вна

гвРвз
Ёатал!я йикола!вна

мвР3л,ковА
1Флй 8оподимир[вна

Б}?вйко
?етяна \4икола!вна

БуРцвв
9лекоандр Андр|йовин

гРу1]1кА
8'янеслав 10р|йовия

свитАйло
€ерг|й |{илиповия

заступник голови районно! державно!
адм|н1сщац!!, голова Робоно! щупи

нач,!льник вид!'у охорони здоров'я
районно| дерхсавно! адм1н1сщац|!,
заступник голови Робоно| щупи

головний спец|ал|ст в1ддйу охоротти
здоров'я районно| лержавно|
адм|н|страц|!'' секретар Робояо| рри
нач.шьник ф!нансового управл1нг:я
рйонно| дер;кавно! адм|н|сщац|{

зав!д)точий, л|кар-х|рург х1рург|нного
в!дд|лення комунального 3ак]1аду охорони
злоров'я <9уц|вська центральна районна
л1каргля 1м. й.1. 1(ононенко> (за згодото)

головний л1кар коплутального закпаду
охорони здоров'я <{угу!вська ценща]!ьна
районна л1карня !м. й.1. 1{ононенка>
(за згодоло)

дщектор [ <9уцсво-Бабчанське л!сове
господарство))' годова пост|йно| ком!с!|

районнот рали з гушан|тарних питань'
соц|ального захисц | охорони здоров'я
населення, засоб|в масово1 !нформаш!| та
зв'язк|в з громадськими орган|зац1ями
(за згодото)



.,

головнии!шРввАнь

1етяна 8|ктор|вна

1]1Ап1мов
Флег Анатол|йович

1{ер!вник апарату районно!
дерэкавно1 адм|н!страц|!

герез 62 7о9

п1кар ко]{\.нального
зак.]]аду охорони здоров'я <<9уц!вський

районний ценщ первинно| медико-
сан!тарно! допомоги> 9уц|всько[
районно! рад'1 |арк|всько| област|
(за згодото)

керу1очий справами виконавчого апарац
9уц|всько| районнот ради (за згодо1о)

|.}о. ковтун


