розпоряд?ttЕння

голови вIльшАнськоi рдЙонноi дврlкдвноi ддмlнIстрАцIi
п,оо*6грдlськоi оьлдстt
вiд"04"

жовтня

2617 року

д9 221-р
смт Вiltыпанка

Про затвердженrrя районного плану заходrв з
профiлактики та лiкрання захворювань. якi
слричиняють найбiльш негативний соцiальнодемографiчний та економiчний вплив, на
2017-2018 роки

статтями б,4I Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адr,.riнiстрацii>, на виконання пункry l2 Плану заходiв цодо реалiзацii
кочцепцii розвитку системи громадського здоров'я, затвердкеного

Згiдчо

зi

розпорядженнJIм Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 серпня 2017 року Nч 560-р,

розпорядження голови Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд
11 вересня 2017 року Nэ 440-р <<Про затвердження обласного плану
комIUIексних заходiв з профiлактики та лiкуваняя захворювань, якi
апричиlrJIють найбiльш ногативний соцiально-демографiчний та економiчний
вплив, на 2017-2018 роки>>:

l.

Затвердити районний план заходiв з профiлакплки та лiкування
захворюваць, якi спричиняють найбiльш негативний сочiально-демографiчний
та економiчций вплив, на 2017-2018 роки, що додасться.
2. Вiдповiдальним викоЕавцям, рекоменд}ъати селищному та сiльським
головам, забезпечити безумовне викоtrання Районного плану заходiв.

3. Головному лiкарю КЗ

<<Вiльшанський районний центр первиtл{оТ
медико-санiтарноi допомоги) Нездвецькiй С.С. забезпечити надання iнформацii
про стан викоЕаннll даного розIrорядження першому заступнику голови
райдержадмiнiстрацii щоквартапу до 3 чиоT а, наступною за звiтuим лерiодом.
4. Контроль за виконанЕям даного рзпорядженнJI покJIасти на першого
заступника голови райдержадмiнiстрацii Нестерова С.А.

Першпй заступяик головп
районпоi дерлсавцоi адмiнiстрацii

ll
f{

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДДЕНО
Розпорядження голови
Вiл ьшанськоТ районноТ
державноТ адмiнiстрацii
04 жовтня 20l7 Nэ 221-р

рАйош{4йплАн

Комплексних заходiв з трофiлактики та лiкування захворювань, якi
спричиняють найбiльш негативний соцiально-демографiчний та економiчний
вплив, на 2017-20l 8 роки

м
з/п
1.

шоло змirти органiзалiйно-цlавовоi
форми фушодiонувzlЁн я медичЕих
закладiв району на KoMyHa,rbHi
некомерцiйнi пiдприсмства.
2) створенпя котrгуltа.льtтих
Еекомерцiйних пiдпри€мств за
наяввоgгi вiдIовiдноi нормативпоi та
розпорядчоi бази

Головнi лiкарi
вiльшанськоi
це!rфа,lьноi районЕоi
лiкарнi, КЗ
((Вiльшанський районний
llёffi

прпDт,JUлi

liАпr,чл-

caErTapHor доirомоги)

2017201 8

poюr

2018 piK

!ля пiлгоmвки функцiонування

Головпий лiкар КЗ
(Вiльшанський районний
цеЕtр первивЕоi медикосанiтарпоi допомогиr>

20l7 piK

Забезпечи-ги вiдповiдне фiнансуванtrя
заходiв програм з профiлакtиюr та
лiкtзаrrrrя захвооюваць

Фiнансове управлiння
райдержадмiпiсграцii

2017_20l8
роки

медичних заlс,,lадiв первинноi
медико-санiтарноi мережi в нових
умовах функцiонуванrrя:
1) 100% оснасптrи комп'ютервою
техвiкою лiкарськi амбулаторii;
2) провестlл пiдк.пючеrтня Bcix
робочих мiсць до системц ltтгсрнsт;
3) провесrи навчанll],I меличних
працiвникiв пtодо здоб}"ггя
вiдповiдних навичок на
комu'ютернiй технiцi.
з.

впкопдвпi

Термiп
впкоЕапня

забезпечиги:

l) провсдення пiдготовчоi роботи

2.

Вйцовйальцi

Цаймепуваrrпя заходiв

