file_0.doc



thumbnail_0.wmf


УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 
13

березня
2017 р.

№
101




Про створення робочої групи з вирішення проблемних питань галузі охорони здоров’я як комунікативної платформи усіх зацікавлених суб’єктів процесу  

	Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», розпорядження голови облдержадміністрації №128 від 27.02.2017р «Про модернізацію первинного рівня надання медичної допомоги в частині запровадження інформаційних технологій в закладах сімейної медицини області» та з метою розбудови інформаційних систем на первинному рівні, що забезпечить впровадження відшкодування вартості лікарських засобів та покращить якість надання медичної допомоги населенню області на первинному рівні:

1. Створити робочу групу з вирішення проблемних питань галузі охорони здоров’я як комунікативної платформи усіх зацікавлених суб’єктів процесу, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної державної 
адміністрації                                                                                         С.Пустовий           
	            
О. Атаманенко                                             
                     Н. Никитюк                                                 
                     А. Ланецький
                     О. Беседа
                     О. Тимофієва



	Додаток 
                                                                                         до розпорядження голови
                                                                                         райдержадміністрації
                                                                                         від 13.03.2017р.   №101

Склад робочої групи з вирішення проблемних питань галузі охорони здоров’я як комунікативної платформи усіх зацікавлених суб’єктів процесу

№ п/п
П.І.Б.
Посада
1
БЕСЕДА
Ольга Віталіївна
- заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

2
КРУК
Наталія Анатоліївна
- заступник голови районної ради, співголова комісії (за згодою)

3
МОГИЛА 
Сергій Миколайович
- головний лікар КУ «Чечельницька ЛПЛ» (за згодою)

4
КОВАЛЬ
Віктор Аврамович
- головний лікар КЗ «Чечельницька РЦ ПМСД»  ( за згодою)

5
РЕШЕТНИК
Ніна Олександрівна
- начальник фінансового управління  райдержадміністрації (за згодою)

6
ПАЛІСІКА 
Світлана Андріївна
- Чечельницький селищний голова(за згодою)
7
САВЧЕНКО  
Микола
Анатолійович
- Каташинський сільський голова(за згодою)

8
ГОЛОДНЮК 
Василь Іванович
- Лузький сільський голова(за згодою)
9
ЩЕРБАТА 
Любов Антонівна
- завідуюча центральною районною аптекою(за згодою)
10
ІВАСЕНКО 
Сергій Борисович
- голова громадської ради при Чечельницькій райдержадміністрації (за згодою)


Керівник апарату
райдержадміністрації                                                         О. Тимофієва

