
                                                                                                       
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  5 грудня 2012 року         №  262 

смт. Голованівськ 

 

Про хід виконання районною  

державною адміністрацією повноважень,  

делегованих районної радою щодо  

забезпечення відповідно до законодавства 

 розвитку охорони здоров’я 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови 

Голованівської районної державної адміністрації Кирилюк Н.К. про хід 

виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих 

районною радою щодо забезпечення відповідно до законодавства розвтку 

охорони здоров’я, відповідно до пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію заступника голови Голованівської районної державної 

адміністрації Кирилюк Н.К. про хід виконання районною державною 

адміністрацією повноважень, делегованих районною радою щодо забезпечення 

відповідно до законодавства розвитку охорони здоров’я, взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати  районній державній адміністрації, КУ «Голованівська 

центральна районна лікарня» у 2013 році: 

- забезпечити постійне достатнє фінансування заходів районних програм 

з охорони здоров’я; 

- поліпшити проведення підготовчої роботи щодо залучення населення 

до проходження профілактичних флюорографічних оглядів під час роботи 

пересувного флюорографа обласного протитуберкульозного диспансеру; 

- забезпечити якісну роботу виїзних бригад у населених пунктах району 

під час проведення ранньої діагностики захворювань населення з 

використанням діагностичних можливостей сільських лікарських амбулаторій; 



- під час формування та перегляду районного бюджету передбачати 

видатки, які б повністю враховували потреби на закупівлю лікарських засобів, 

вакцин, медичного обладнання, лабораторних реактивів та інших матеріалів, 

необхідних для забезпечення ефективної профілактики, діагностики та 

лікування захворювань, зокрема видатки на гарантоване забезпечення у 

повному обсязі хворих ліками та витратними матеріалами, необхідними для 

надання їм ефективної швидкої та невідкладної медичної допомоги, у тому 

числі в підрозділах реанімації та інтенсивної терапії, збільшення обсягів 

фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для 

пільгових категорій хворих; 

- забезпечити виділення цільових коштів на харчування та медикаменти 

для стаціонарних хворих, особливу увагу приділивши фінансуванню ліжок для 

ветеранів війни; 

- вжити необхідні заходи щодо поліпшення функціонування первинної 

медико-санітарної ланки охорони здоров’я (закріплення медичних кадрів на 

селі, створення належних умов проживання та праці медичним працівникам у 

сільській місцевості); 

- забезпечити якісне надання медичної допомоги вагітним, роділлям, 

породіллям та новонародженим в лікувально-профілактичних закладах району; 

- доукомплектувати необхідним обладнанням Центр ранньої діагностики 

та Перинатальний центр ІІ рівня Голованівської ЦРЛ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення. 

 

 

     

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 


