Протокол №5
засідання районного комітету з економічних реформ
при Деражнянській райдержадміністрації
28 березня 2012 року

м. Деражня

Головуючий: Теравський Ігор Антонович – заступник голови
райдержадміністрації, відповідальний секретар районного комітету з економічних
реформ.
Присутні:
Члени районного комітету:
Буга Р.Г, Теравський І.А., Довгошия І.Б., Жураківська І.І., Заденська Н.С.,
Йолтуховська І.І., Ковальчук А.А., Михайлова Т.Д., Трус Ю.В, Петрів В.П., Рудик
Л.М., Сідлецька О.В., Шибко М.В.
Запрошені: Затворніцький М.Г.
Порядок денний:
1. Про результати впровадження реформ в галузі охорони здоров’я у районі та
напрямки реформування на 2012 рік.
Слухали:
1. Заступника голови райдержадміністрації Теравського І.А., який повідомив,
що реформування галузі охорони здоров’я стосується абсолютно кожного жителя
району. Тому, задля широкого інформування населення, заходи, які впроваджуються
у цьому напрямку, систематично висвітлюються в місцевій пресі та по телебаченню.
Протягом останніх років чимало коштів було спрямовано на посилення
лікувальної бази: за кошти державного та місцевих бюджетів, спонсорську допомогу
придбано різноманітне медичне обладнання, меблі, здійснено капітальні та поточні
ремонти. Вся робота спрямована на те, щоб на базі центральної районної лікарні було
створено госпітальний округ.
2. Завідувача Центру первинної медико-соціальної допомоги Затворніцького
М.Г., який ознайомив присутніх з ходом галузі охорони здоров’я у районі, а саме з
створеннням первинного (Центр ПМСД) і вторинного (Консультативнодыагностичний центр та лікарня інтенсивного лікування) рівнів надання медичної
допомоги. Також М.Затворніцький поінформував про заходи, які планується
здійснити до кінця 2012 року.
В обговоренні взяли участь всі присутні.
Вирішили:
1. Інформацію завідувача Центру первинної медико-соціальної допомоги
Затворніцького М.Г. взяти до відома.
2.Згідно галузевих вимог до 01.06.2012 року відпрацювати штатний розпис та
матеріальну базу першого (Центру ПМСД району) та другого (Деражнянська ЦРЛ)
рівнів надання медичної допомоги.
3. Відповідно до регламентуючих документів в галузі охорони здоров’я та з
урахуванням вимог бюджетного кодексу з 01.01.2013 року провести розмежування
фінансування Центру ПМСД району Деражнянської ЦРЛ.
4. Узагальнені матеріали розмістити на сайті райдержадміністрації в розділі
«Районний комітет з економічних реформ».
Заступник голови райдержадміністрації,
відповідальний секретар районного комітету
з економічних реформ

Теравський І.А.

