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БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АД}IШIСТРАЦIЯ

xAPKIBcbKoi оБлАстI

витяг з протоколу

лъ 4

сшiJ{ъного засiдання колегii Барвiнкiвськоi районноi лержавноi
а,цмйнiстрачii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу

Барвiнкiвського району
вiд 26 жовтня 201б

/y//,/Pr'r"

р. оа-|,llэr

3, IXpo стан надання медичноi допомоги

учаснцкам
антитерOристичноi операцii та внутрiшньо перемiщеним особам
Розглянувши питання про стан надання медичноi допомоги учасникам
lититерористичноi операцiТ, спiльне засiдання колегii районноi державноi
;lчпtirriстрацiТ та зборiв адмiнiстративно-господарсъкого активу району
вiд:значае, що цротягом року районна державна адмiнiстраuiя вживата
нilле]{iних заходiв, спрямованих на органiзацiю медичного забезпечення
цtlллобiлiзованих вiйськовослужбовцiв та членiв ix сiмей.
,Цля зазначеного контингенту органiзовано медичнi огляди за мiсцем
ilр(];,кивання, за результатами яких забезпечуеться необхiдне лiкування та
;r,эабi.ri:га,цiя, здiйснюсться диспансерний нагляд, розробляються iндивiдуаrrънi
fl

рограviи реабirriтацiТ.
N{етOю подальшоi решriзачiТ

З

заходiв щодо органiзацii медичного
обслуговування внутрiшньо перемiшених осiб вiдповiдно до розпорядження
Кабiнету N{iHicз,piB Украiни вiд 16 грудня 2015 року J\Ъ 1094 кПро

затЕердження Комплексноi програN{и щодо пiдтримки, соцiальноi адаптацiТ та
рс:i_аlтэгоапiТ грOмадян Украiни, якi переселилися з тимчасово окупованоi
'УкраТни
ге,ритоtrliл
та районiв проведення антитерористичноi операцii в iHriri
регiони УкраiЪи , н& перiол до 2017 року>, розпорядження XapKiBcbKoi
облlасноТ держаtsноi адмiнiстрачii Bi.r 15 вересня 20Iб року Ns 490 <Про стан
нада]tня медичноТ допомоги внутрiшньо перемiщеним особам>, спiльне
засiд;tння колегiТ районноi державноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративногосгjоllарсъког,о активу району вiд26 жовтня 20tб року вважас за необхiдне:

1.
{а:;ьtэнl+r:rго

2.

{нформачiю заступника голови районноi державноi адмiнiстрацiТ
С.Ь,{. взятI,I до вiдома.

}}екомендувати КЗОЗ кБарвiпкiвська центр€tльна районна лiкарня>
i_ii.mlecB О"А.), КЗОЗ <Т{ентр первинноi медико caHiTapHoi допомогю)
iBa.cla.libeB I3"I.) у межах компетенцiТ:

i

2.1 ЗабезпечlIти проведення комплексних лiкува-lrьно-реабi-,liтацiйн1.1х

для учасникiв антитерористичнот операчii та членiв iх

]а,чl,дiв

вiд,зсlвi,цно до норм чинного законодавства.

2.2 Забезпечити контроль

та

сiмей

подальший монiторинг органiзацii

надання N,IедичноI допомоги внутрiшньо перемiщеним особам у комунutльних
закладах о>iорони здоров'я Барвiнкiвського району.
2,.3 iнфоРмуватИ керiвництво районноi державноТ адмiнiстрацii
у разi
вин}{кнеFIня проблемних питань iз забезпеченням медичними послугаNlи
пariicнTiB iз числа внутрiшньо перемiщених осiб.

З.

M.r].)

Фiнансовому управлiнню районноi державноi адмiнiстрацii (Чухно

Забезпечити виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Укр аiни вiд 27
;;iЧЦЯ .20trб РОкУ Nq З4 кПро збiльшення норм грошових витрат на харчуванI]я
га, },{едика}чlеI{Ти в закJIадах охорони здоров'я для BeTepaHiB вiйни>>.
,3,,2"
Передбачити кошти на органiзацiю медичного забезпечення
{
роNIа.цян, якi ilереселилися з тимчасово окупованоi територiт Украiъи та
райсrнiв проведеннrI антитерористичноi операцii, При формуваннi показникiв
мiсцевих бюджетiв на наступний piK.
З"
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4.

Управлiнню соцiа-гrьного захисту населення районноi державноТ
адьtiнiстрацiТ (Макаровсъкiй л.в.), кзоЗ Барвiнкiвська центр€шьна районна
.пiкаоr+я(ХаJIеев о.А.), кзоЗ Центр первинноТ медико
- caHiTapHoT допомоги у
межах комI]етенцiТ (Васильев B.I.).

4.1. Вжити додаткових заходiв щодо

вирiшення питань медико
шеребува.ння внутрiшньо перемiщених осiб на

органiзацiЙ

до

зал}п{еннrI громадськI.Iх
соцiа-гtьного супроводу
територiI Барвiнкiвського

1)айtс)ну,

5" Засrупнику голови районноi державноi адмiнiстрацiТ Казьонному С.М.
орrанiзуватI{ шроведення засiдань у формi (круглих столiв>> для обговорення
OTaHv та напрямiв медико-соцiальноi допомоги
антитерористичноТ

учасникам

оilеlэа.цii iз за-,lученням представникiв громадських органiзацiй, що опiкуютъся
п робlrемап,Iи зазначеноi категорii громадян.
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