
чугутвськА РАйоннА двРх{АвнА Адм1н|стРАц1я
хАРк!всько! оБлАст|

РозпоР яд}кшння

9уц|в лъ /?

11ро створення робоно[ групи щодо
проведення перев1рки реального стану
забезпечення зд1йснення контрол[о 3а

використанням у повн1й м!р1 апарат!в
системи <<1елекарА> фельдпшерсько-
аку!||ерськими пунктами' ро3та!||ованими
на територ![ району

Б1дпов|дно до статей 6, |6,28 3акону 9кра|ни <|1ро м|сцев| дерх<авн|

адм|н1страц||>, |1а виконання доручення голови обласно| дер>кавно|
адм|н|страц1] в|д 22.06.2012 ]\ъ 01-15/4в03 про х1д виконання доручення голови
обласно| дер)кавно| адм|н1страц|| за п1дсумками проведення обласно|

селекторно| наради 25.03'20\1 з питання: <|{ро стан виконання комплексно|
обласно] програми <3доров'я €лобо>канщини)) на 2010 р|к, затверАх<ено|

р|тпенням облаоно| Ради в|д |7.06.2010 ]ф |7|6-у>>, з мето1о зд|йснення

контрол}о за використанням у повн|й м|р| апарат|в системи <1елекарл>

фельдшлерськими та фельд1персько-аку1шерськими пунктами, розта1пованими г1а

територ|? району:
1. €творити робону групу щодо проведення перев|рки реального стану

забезпечення зд|йснення контрол}о 3а використанням у повн|й м|р| апарат|в

системи <1елекард> фельд1шерсько-аку1перськими пунктами, розта1пованими на

територ1| району (дал| _ робона група).
2. 3атвер дити !{ персональний склад (лоласться).
3. Робоч1й груп1:
3.1. |{ровести перев|рку в!дд|лу охорони здоров'я районно? державно|

адм|н!страц1| з литання реального стану забезпечення зд|йснення контрол}о за

використанням у повн|й м|р| апарат1в системи <!елекарА> фельдтперсько-
аку1перськими пунктами' ро3та1по ваними на територ || району.

3.2. !ля проведення виб|рково| перев1рки реального використан|1я

ат|арату системи <<1елекарА> фельд1]]ерсько-аку1шерським пунктом у триденний

терм|н зд1йснити ви'1зд в с. Ёова [нилиця.
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3.3. 3а ре3ультатами проведено| перев|рки п|дготувати допов|дну
записку та надати голов| районно! дер)кавно? адшл|н|сщац1| через сек1'ор
контрол}о ат1арату районно? дер)кавно| адм|н|страц1| до 1 1 березня 201з року.

4.1(онтроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районно| дер)кавно? адм|н!страц|| 1{овальиук Б.[ .

[1ерпший заступник голови
ра йонно[ деря(авно| адпл!н1страц!'Ё вАРжш[нов



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови
районно] дер)кавно| адм|н1страц|]

/!;'алга/Р3/;;ужу /!:

склАд

перев1рки реального стану забезпеченняробоно| групи щодо проведення перев1рки реального стану 3а0езпеченн'
зд1йснення контролю 3а використанням у повн1й м1р1 апарат!в системи

воло|ковА
Б алентина 1!1ихайл|вна

1вАновА
Флена €ерг!|вна

лозовА
0льга Болодиштир|вна

отчвнА1шко
йарина Анатол|]вна

3аступник кер!вника апарату'
начальник орган1зац1йного
в|дд1лу апарату районно!

з щош1адськими

<<[ел ека !Р> фельд!шерсь киш! и та фельд пш ерсько-аку!шерс ьки м и пун ктам и'
ро3та!шовани}[и на територ1[ району

|олова робоно[ групи

ковАльчук - 3аступник головирайонно| дер>кавно|
Берон|ка [еннад|!вна адм|н|страц||

{лени робоно[ групи:

- депутат 9угувсько| районнот ради, секретар
пост|йно| ком|с1] 9угу!всько| районно| Ради з

гуман1тарних питань' соц|ального захисту |

охорони здоров'я населення, засоб|в масово?
|нформац|| та зв'язк|в
орган|зац 1ями (за згодото) ;

_зав|дувач сектору контрол}о апарату районнот
дерх{авно| адм|н|страц||;

- головний спец|ат|ст сектору контрол1о а|7Фату'

районно| деря{авно| адм|н|страц||;

нача-]!ьник сектору з питань внутр|тшньо|

пол|тики аларату районно| державно|
адм|н|страц||.

дер}!{авн о[ ад пл1н 1страц1| н.п. |штРиФАновА


