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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 
08

11
2016 р.

№
353




Про створення тимчасової комісії по передачі  частини приміщення  цільового майнового комплексу  КЗ «Чечельницька ЦРЛ»  до  КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико - санітарної допомоги» 

	Відповідно до п.20, ч.1 ст43, п.п.4-5 ст.60, абзацу 2 пункту 10 розділу V  «Прикінцеві положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 7 сесії районної ради  6 скликання  від 21.12.2011 року №93 «Про внесення  змін до рішення  9 сесії ради  5 скликання від 18.01.2008 року №125 «Про перелік  об’єктів спільної власності  територіальних громад  сіл та селища, що перебувають  в управлінні районної ради» та рішення  колегії Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації «Про організацію та стан надання медичної допомоги населенню Чечельницького району від 01.06.2016 року протокол №5, клопотання головного лікаря КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико - санітарної допомоги» від 08.11.2016р.№   :
1. Створити тимчасову комісію та провести раціональний розподіл частини приміщень  цільового майнового комплексу  КУ «Чечельницької ЛПЛ» до КЗ «Чечельницький районний центр первинної медико - санітарної допомоги», що дасть  змогу  покращити  медичне обслуговування населення району та виконання  вимог клінічного «маршруту пацієнта» на рівні закладів, згідно додатку.
2. Рішення комісії направити на розгляд комісії  з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та туризму районної ради з послідуючим затвердженням на сесії.
	3.   Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


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





	Додаток 
                                                                                         до розпорядження голови
                                                                                         райдержадміністрації
                                                                                         від 08.11.2016 року № 353

Комісія по передачі цільового майнового комплексу комунальної 
установи «Чечельницької ЛПЛ»

№ 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
НИКИТЮК
Наталія Тимофіївна
- завідувач сектору правового забезпечення апарату  райдержадміністрації

6
ЖМУРКО
Олександр Миколайович
- завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації, головний архітектор району

7
ВОЛІКОВСЬКА
Наталія Володимирівна
- завідувач сектору опіки та піклування служби у справах дітей райдержадміністрації, депутат від політичної партії ВО «Свобода», голова комісії з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та туризму (за згодою)


Керівник апарату
райдержадміністрації                                                         О. Тимофієва

