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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
08
’’
09
2015 р.

№
224


            Про  створення комісії з питань забезпечення контролю за цільовим використанням коштів, спрямованих на амбулаторне лікування за
безоплатними рецептами лікарів громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи при районній державній адміністрації.
	
          Відповідно до п.9 ст. 39 Закону України “Про місцеві державні                                                  адміністрації”:
      1.  Затвердити склад комісії з питань забезпечення контролю за цільовим                           використанням коштів, спрямованих на амбулаторне лікування за
      безоплатними рецептами лікарів громадян, постраждалих внаслідок
      Чорнобильської катастрофи при районній державній адміністрації згідно з додатком.
      2. Затвердити Положення про комісію з питань забезпечення контролю за                                                                                                         цільовим використанням коштів, спрямованих на амбулаторне лікування за
безоплатними рецептами лікарів громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при районній державній адміністрації, що додається.
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Беседу О.В.


Голова районної
державної адміністрації                                                  С. Пустовий

                       С. Мартинюк	
                       Н. Никитюк
                       А. Ланецький
                       О. Тимофієва
                                 О. Беседа
                          С. Снігур        
                             О. Тимофієва




                                                                  Додаток
                                                                    до розпорядження голови
                                                                                районної державної адміністрації
                                                                   від 08.09.2015 року № 224

ПОЛОЖЕННЯ
Про  комісію з питань забезпечення контролю за цільовим використанням коштів, спрямованих на амбулаторне лікування за
безоплатними рецептами лікарів громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи при районній державній адміністрації.

	Комісія у своїй роботі керується вимогами Конституції України,  Законом України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, нормативними документами щодо соціального захисту громадян постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та цим Положенням.

Комісію очолює заступник голови районної державної адміністрації. До складу комісії входять: представники центральної районної лікарні, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
	Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру надходження заяв від громадян з числа постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Протокол комісії оформляє секретар комісії.
Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює заступник голови комісії.
	Засідання комісії правомочні у разі присутності більше половини від кількості її членів комісії.




Керівник апарату
райдержадміністрації                                                О. Тимофієва
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СКЛАД
комісії з питань забезпечення контролю за цільовим використанням коштів, спрямованих на амбулаторне лікування за безоплатними рецептами лікарів громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи при районній державній адміністрації.

Беседа Ольга Віталіївна
заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії
Мартинюк Станіслав Миколайович
начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, заступник голови комісії
Рудь Галина Іванівна
завідувач сектору у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, секретар комісії
Могила Сергій Миколайович
- головний лікар комунальної установи  «Чечельницька  центральна  районна лікарня» - член комісії (за згодою )
Коваль Віктор Аврамович
головний лікар КЗ «Чечельницький ЦПМСД», член комісії 





Керівник апарату
райдержадміністрації                                            О. Тимофієва















