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VII СК.ТІІ3КАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  програми  «Місцевих  стимулів  для  медичних  
працівників, які  надають  первинну  медико-санітарну  допомогу  населенню  

Киево-Святошинського  району  Київської  області» на  2018-2020 роки  

Відповідно  до  статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  
цкраїні» (зі  змінами), на  підставі  подання  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  

, комісії  районної  ради  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  зміни  до  програми  «Місцевих  стимулів  для  медичних  
працівників, які  надають  первинну  медико-санітарну  допомогу  населенню  
Киево-Святошинського  району  Київської  області» на  2018-2020 роки  (далі-Програма), 
що  додаються . 

2. Рекомендувати  управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  забезпечити  контроль  за  використанням  коштів  на  реалізацію  
Програми . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
22 листопада  2018 року  
Ns 507-31-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 507-31-VII від  22 листопада  2018 року  

ЗМІНИ  
до  програми  «Місцевих  стимулів  для  медичних  працівників, які  надають  

первинну  медико-санітарну  допомогу  населенню  Киево-Святошинського  району  
Київської  області» на  2018-2020 роки  

1. Викласти  Паспорт  Програми  у  новій  редакції  наступного  змісту: 

Відділ  охорони  здоров 'я  Киево- 
1 Ініціатор  розроблення  Програми  Святошинської  районної  державної  

адміністрації  Київської  області  
Дата, номер  і  назва  розпорядчого  Розпорядження  голови  Киево-Святошинськ  

2 документа  органу  виконавчої 	районної  державної  адміністрації  Київської  
влади  про  схвалення  Програми  області  від  23.02.2018 №  114 

Відділ  охорони  здоров 'я  Киево- 
3 Розробник  Програми 	 Святошинської  районної  державної  

адміністрації  Київської  області  

4 Співрозробники  Програми 	Комунальні  заклади  охорони  здоров 'я  
Киево-Святошинського  району  

5 Відповідальний  виконавець  
Програми  

Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області  

Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, органи  

6 цчасники  Програми  та  виконавці  місцевого  самоврядування , комунальні  
заклади  охорони  здоров 'я  
Киево-Святошинського  району  

7 Термін  реалізації  2018-2020 роки  
Перелік  місцевих  бюджетів, що  Районний  бюджет, бюджет  органів  

8 беруть  участь  у  виконанні  місцевого  самоврядування  та  інші  джерела, 
Програми  не  заборонені  законодавством  цкраїни  

2. 	Викласти  п.5.1. розділу  V Програми  у  новій  редакції  наступного  змісту: 

«5.1. цправління  та  координацію  виконання  Програми  здійснюе  
Киево-Святошинська  районна  державна  адміністрація  Київської  області.» 

Заступник  голови  
Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації 

	
М.Г. Лезнік  


