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Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
виконавчими комітетами сільських,
селищних рад у галузі охорони здоров’я
У районі знаходиться на контролі виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських, селищних рад у
галузі охорони здоров’я.
На території Голованівського району знаходяться 22 сільські ради та
2 селищні ради. Практично у кожному населеному пункті функціонує або
лікарська амбулаторія, або фельдшерсько-акушерський, або фельдшерський
пункт. Всі медичні працівники пройшли відповідні курси удосконалення та
атестовані на другу, першу або вищу кваліфікаційну категорію. Заробітна
плата, кошти на відрядження, відпустки та оздоровчі виплачуються
працівникам вчасно.
Будівлі в яких розміщені амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і
фельдшерські пункти знаходяться у власності комунального закладу
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги», 13 будівель
орендуються у сільських рад. Фельдшерсько-акушерський пункт у с. Ємилівка
та фельдшерські пункти у с. Журавлинка, с. Маринопіль, с. Олександрівка, які
орендуються у сільської ради, потребують облаштування пандусами.
У 2017 році виконавчими комітетами сільських рад виділено кошти на
виплату заробітної плати, нарахувань на заробітну плату для медичних
працівників, залучено спонсорів для проведення ремонтних робіт та закупівлю
медичного обладнання для лікарських амбулаторій, фельдшерськоакушерських і фельдшерських пунктів, які знаходяться на підпорядкованій їм
території.
Проведено ремонтні роботи на суму 444706 грн. за кошти бюджету
сільських рад та спонсорські кошти. За кошти місцевого бюджету та бюджету
сільських рад закуплено медичного обладнання на суму 196354,5 грн.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 23 березня 2018 року № 6:
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1. Сільським та селищним головам:
проводити спільно з медичними працівниками організаційну роботу
серед населення, яке проживає на території відповідної ради, для проходження
профілактичних медичних оглядів, обстеження в центрі ранньої діагностики та
проведення флюорографічного обстеження населення;
спільно з комунальним закладом «Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги» забезпечити сучасним медичним обладнанням,
комп’ютерами, оргтехнікою, відповідно до табеля оснащення лікарські
амбулаторії, фельдшерсько-акушерський і фельдшерські пункти, які
знаходяться на підпорядкованих територіях.
2. Ємилівському, Журавлинському, Розкішненському, Шепилівському
сільським головам забезпечити облаштування пандусами фельдшерськоакушерського пункту с.Ємилівка та Журавлинського, Маринопільського,
Олександрівського фельдшерських пунктів відповідно.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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