
~ 

КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  механізм  реалізації  окремих  заходів  програми  «Забезпечення  
функціонування  та  розвитку  лікувально-профілактичних  закладів  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2020 роки» у  2018 році  

Відповідно  до  ст. 43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», з  
метою  реалізації  заходів  районної  програми  «Забезпечення  функціонування  та  розвитку  
лікувально -профілактичних  закладів  Киево-Святошинського  району  Київської  області  
на  2018-2020 роки", враховуючи  подання  Киево-Святошинського  районного  відділу  
лабораторних  досліджень  ДУ  «Київський  обласний  лабораторний  центр  МОЗ  України», 
висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  планування  
бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  
та  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  
населення, районна  рада  

в  іі  р  і  ш  и  л  а : 

1. Визначити  відповідальним  виконавцем  та  головним  розпорядником  коштів, 
передбачених  на  виконання  підпункту  1.1 пункту  1 розділу  ІІІ  програми  
«Забезпечення  функціонування  та  розвитку  лікувально -профілактичних  закладів  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2020 роки" у  2018 році, в  
частині  придбання  лабораторного  обладнання  для  Киево-Святошинського  районного  
відділу  лабораторних  досліджень  Дц  «Київський  обласний  лабораторний  центр  МОЗ  
України», відділ  охорони  здоров'я  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації . 

2. На  виконання  пункту  1 даного  рішення  відділу  охорони  здоров'я  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  здійснити  необхідні  заходи  щодо  
придбання  лабораторного  обладнання  та, в  подальшому, здійснити  їх  передачу  в  
безоплатне  користування  (шляхом  укладання  договору  на  безоплатне  користування  
майном  (позички)) Киево-Святошинському  районному  відділу  лабораторних  
досліджень  Дц  «Київський  обласний  лабораторний  центр  МОЗ  України» відповідно  
до  переліку, наданого  відділом . 

3. Киево-Святошинському  районному  відділу  лабораторних  досліджень  Дц  
«Київський  обласний  лабораторний  центр  МОЗ  України» отримане  лабораторне  
обладнання  використати  за  цільовим  призначенням  з  метою  результативного  
виконання  передбачених  програмою  заходів  на  території  Киево-Святошинського  
району. Зокрема, забезпечення  безпеки  населення  на  випадок  виникнення  
надзвичайних  станів, якості  проведення  лабораторних  та  інструментальних  



досліджень  і  випробувань  у  сфері  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  
населення  під  час  проведення  епідеміологічних  розслідувань  випадків  та  спалахів  
інфекційних  хвороб, отруень, аварій  з  метою  встановлення  причини  їх  виникнення, 
факторів  передачі, визначення  меж  осередків  інфекційних  хвороб, оцінки  безпечності  
впливу  на  людину  фізичних, хімічних, біологічних  факторів  середовища  
життедіяльності  людини. 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  та  з  питань  охорони  здоров 'я, 
материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення . 
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