
 

           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
15.06.2011 р.                                                    №257 

 
Про надання функції замовника  

на проектування, капітальний ремонт,  
облаштування приміщення під розміщення  

амбулаторії лікарів сімейної медицини 
 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про затвердження загальнодержавної програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 
період до 2011 року», враховуючи рішення Київської міської ради від 

28.11.2002 р. № 132/292 «Про затвердження міської міжгалузевої 
комплексної програми «Здоров’я киян» на 2003-2011 роки», на виконання 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 11.03.2011 р. № 340 «Про визначення 
замовників проектування, реконструкції, капітального ремонту, 

облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної 
медицини в м. Києві», з метою наближення первинної медико-санітарної 

допомоги до населення: 
            

      1. Надати дитячій поліклініці №2 Дніпровського району м. Києва 
функції замовника на проектування, капітальний ремонт, облаштування 

приміщення під розміщення амбулаторії лікарів сімейної медицини за 
адресою вул. Кибальчича, 13-а. 

     2.  Головному лікарю дитячої поліклініки №2 Касьонкіній Н. В.: 
     2.1. підготувати проектно-кошторисну документацію на виділене 

приміщення під амбулаторію лікарів сімейної медицини в термін до 
17.06.2011 р.; 
      2.2.   забезпечити виконання робіт з проведення капітального ремонту та 

облаштування медичним обладнанням та медичними меблями приміщення 
амбулаторії лікарів сімейної медицини згідно чинного законодавства. 



     3. Виконання функцій технічного нагляду за проведенням робіт в 

приміщенні під розміщення амбулаторії лікарів сімейної медицини 
покласти на КП «Дніпробудтехсервіс» Дніпровського району м. Києва. 

     4. Начальнику управління охорони  здоров’я Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації Карабаєву Д. Т. забезпечити контроль  

за виконанням лікувально-профілактичним закладом вимог розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.03.2011 р. № 340 «Про визначення замовників проекту-
вання, реконструкції, капітального ремонту, облаштування приміщень під 

розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини в м. Києві». 
5. Заступнику голови згідно з розподілом обов’язків та керівнику 

апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього 

розпорядження. 
6.  Контроль  за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Кравченка С. О.  
 

  
Голова                                                                                 О.  Шевчук 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


