
~ 
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VП  скликланя  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  районної  програми  «Забезпечення  функціонування  
та  роsвитку  закладів  охорони  sдоров'я  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  на  2018-2023 роки» 

Відповідно  до  статті  43 Закону  України  «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  районної  програми  «Забезпечення  функціонування  та  
розвитку  закладів  охорони  здоров 'я  Киево-Святошинського  району  Київської  області  
на  2018-2023 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  
N4 508-31-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 508-31-VII від  22 листопада  2018 року  

ЗМІНИ  
до  районної  програми  «Забезпечення  функціонування  та  роsвитку  

закладів  охорони  здоров'я  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2018-2023 роки» 

1. Викласти  Паспорт  Програми  у  новій  редакції  наступного  змісту: 

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

адміністрації  Київської  області  
2.  РОзробниК  Програми  В1дд1Л  охорони  здорОв 'Я  Кисв0- 

Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  

3.  Співрозробники  Програми  Комунальні  заклади  охорони  здоров 'я  
Киево-Святошинського  району, Киево- 
Святошинський  районний  відділ  
лабораторних  досліджень  Дц  «Київський  
обласний  лабораторний  центр  МОЗ  
цкраїни» 

4.  Відповідальний  виконавець  Киево-Святошинська  районна  державна  
Програми  адміністрація  Київської  області, комунальні  

заклади  охорони  здоров 'я  Киево- 
Святошинського  району  

5.  цчасники  Програми  Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, комунальні  

, заклади  охорони  здоров  я  та  паціенти  
6.  Термін  реалізації  Програми  2018-2023 роки  

7.  Джерела  фінансування  Районний  бюджет, субвенції  з  обласного, 
Програми  державного  бюджетів  та  інші  джерела  

відповідно  до  законодавства  
8.  Загальний  обсяг  фінансових  - 

ресурсів, необхідних  для  
реалізації  Програми, всього  

2. У  другому  абзаці  розділу  ІІ  Програми  слова  «лікувально -профілактичних  
закладів» замінити  на  «комунальних  закладів  охорони  здоров'я». 

3. ц  розділі  V Програми  до  пунктів  1 та  2 додати  підпункти  наступного  
змісту: 
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«1.13. Забезпечення  послуги  захищеного  доступу  до  мережі  Інтернет  через  
захищений  вузол  Інтернет-доступу  з  використанням  мережі  Національної  системи  
конфіденційного  зв'язку, інших  комунікаційних  та  послуг  з  встановлення  та  
використання  програм, прав  інтелектуальної  власності .» 

«5. Надання  невідкладної  медичної  допомоги  паціентам .» 

Начальник  відділу  
охорони  здоров  я  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністраціі 

	
Р.Б. Лява  


