
Рішення №20 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

(за матеріалами протоколу №6 від 15 липня 2014 року) 
 

ІІ. Про стан реформування галузі охорони здоров’я в 

Дніпровському районі міста Києва 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

вирішила:  
 

1.Доповідь начальника управління охорони здоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації “Про стан реформування 

галузі охорони здоров’я в Дніпровському районі міста Києва” взяти до 

відома.  
 

2.Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації забезпечити виконання Плану-графіку реалізації 

пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я у 

Дніпровському районі міста Києва (відповідно до вимог Закону України 

“Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у 

Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м .Києві”).  
 

Відповідальний: Короткіх Г.А.  

Виконавець:  Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: відповідно до термінів 

плану-графіку.  
 

3. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації при формуванні бюджетного запиту на 2015 рік 

врахувати кошти на проведення капітального ремонту та облаштування 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини за адресами: вул. 

Райдужна, 23-А; бульвар Я.Гашека, 8А/1. 
 

Відповідальний: Короткіх Г.А.  

Виконавець:  Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: до 31.12.2014 року.  
 

4. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації провести необхідну роботу щодо внесення до 

проекту Плану соціального і економічного розвитку міста Києва на 2015-

2017 роки питання реконструкції  приміщення з надбудовою під амбулаторію 

сімейних лікарів за адресою вулиця Дарницький бульвар, 23. 
 

Відповідальний: Короткіх Г.А.  

Виконавець:  Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: до 01.10.2014 року.  
 

5. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації вжити заходів щодо прискорення проведення 



конкурсу по залученню інвестора для виконання робіт з реконструкції не 

функціонуючої  2- поверхової будівлі Комунального некомерційного 

підприємства «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району 

м. Києва» на бульварі Давидова, 15-А  під  клініко-лабораторний центр.  
 

Відповідальний: Короткіх Г.А.  

Виконавець:  Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: до 31.12.2014 року.  
 

6. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації підготувати звернення до голови Київської міської 

державної адміністрації щодо розгляду питання виділення додаткових коштів 

з бюджету міста Києва на забезпечення хворих з пересадкою органів і тканин 

препаратами імуносупресивної дії та забезпечення медикаментами інших 

пільгових верств населення Дніпровського району м.Києва. 
 

Відповідальний: Короткіх Г.А.  

Виконавець:  Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: до 20.07.2014 року.  
 

7. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації відпрацювати проведення в пілотному районі 

скринінгових програм раннього виявлення онкологічних захворювань та 

провести роботу по включенню їх  в бюджет міста на 2015 рік по програмі 

“Здоров’я киян” на 2013-2016 роки, розділ ХІІ: Боротьба з онкологічними 

захворюваннями, кошти на проведення скринінгу.  
 

Відповідальний: Короткіх Г.А.  

Виконавець:  Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: до 01.10.2014 року.  
 

8.З метою забезпечення прав громадян на вільний вибір лікаря 

управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації провести компанію з перезакріплення мешканців району для 

надання первинної медико-санітарної допомоги.  
 

Відповідальний: Короткіх Г.А.  

Виконавець:  Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: вересень 2014 року.  
 

9. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації спільно з Управлінням освіти Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації продовжити виконання районної 

профілактичної програми “Ваше здоров’я – у Ваших руках”.  
 

Відповідальний: Горбунов Я.В., 

Короткіх Г.А.  

Виконавці:  Карабаєв Д.Т., Іваніна Н.В. 

Термін виконання: постійно.   



 

10. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації спільно з Управлінням освіти Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації  вивчити питання щодо запровадження 

в школах району сестринської моделі медичного обслуговування школярів.  
 

Відповідальний: Горбунов Я.В., 

Короткіх Г.А.  

Виконавці:  Карабаєв Д.Т., Іваніна Н.В. 

Термін виконання: до 01.09.2014 року.  
 

11.Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації забезпечити висвітлення інформації щодо ходу 

реформування системи охорони здоров’я у Дніпровському районі міста 

Києва на сайтах управління охорони здоров’я та Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації.  
 

Відповідальний: Короткіх Г.А. 

Виконавці: Кириченко О.М., Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: постійно.  
 

12.Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації забезпечити належну роботу громадських рад в 

закладах охорони здоров’я  району.  
 

Відповідальний: Короткіх Г.А. 

Виконавець:  Карабаєв Д.Т.  

Термін виконання: постійно.  
 

13.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

            

Керівник апарату  

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації                                                            В.Сушінець       


