БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про затвердження міської Програми
по покращенню та забезпеченню
мед.ичного обслуговування мешканців

МІста Бровари на 2007 -

2009 роки

Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту
населення Броварської міської ради від 18.05.2007 Н!! 1595 про затвердження
проекту міської Програми по покращенню та забезпеченню медичного
обслуговування мешканців міста Бровари на 2007 - 2009 роки, на виконання
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Указу Президента України від 06.11.2005 року Н!! 1694/2005 "Про невідкладні
заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення",
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту
населення, охорони здоров'я та довкiJшя, керуючись пунктом 22 статті 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Броварська міська
рада

ВИРІІПИJIA

:

1. Затвердити міську Програму по покращенню та забезпеченню
медичного обслуговування мешканців міста Бровари на 2007 - 2009
роки згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню Броварськ~ї мi~ЬKOЇ ради передбачати кошти
з бюджету міста на фінансування МІСЬКОІ Прогр~ по .покращенню та

забезпечению Me~oгo обслуговування мешканцІВ МІста Бровари на
2007 - 2009 роки:
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Міська Програма по Покращенню та забезпеченню медичного
обслуговування мешканців міста Бровари на 2007 - 2009 роки
І. Актуальність програми:

Програма .передбачає додаткові заходи щодо підвищення якості та
достrПН~.СТl медично~о обслуговування населення, оновлення матеріально _
теХНІЧНОI бази закладІВ охорони здоров'я міста.

п. Мета і завдання програми:

-

оснащення медичних закладів міста сучасним медичним обладнанням
для забезпеченням та покращення медичних послуг;

-

створення належних умов для медичного обслуговування населення

міста, впровадження новітніх медичних технологій в практику роботи

медичного

персоналу

для

більш

ефективного

діагностування

та

лікування захворювань;

ш. Основні організаційні заходи програми:

1. Передбачати кошти з бюджету міста на придбання медичного

обладнання для меДИЧНИХ закладів міста згідно рішення виконавчого
комітету Броварської міської ради.

.

Фінансове упрaDЛ1ННЯ

Броварської міської ради

2007 - 2009 роки

2. 3апровадити

.

COЦlaJIЬ

ну рекламу в засобах масової інформації з питань

здорового способу ЖИТІя.

управління праці та соціальн~~о
захисту населення БроваРСЬКОI
міської ради,

.

відділ у справах сім'ї та МОЛОДІ

Броварської міської p~,
центральна районна ЛІкарня,

Броварськеміськрайонне
радіомовлення,

І..

CТYДЇJI ефірно-кабельного
телебачеННJI "Наше місто"
2007 - 2009 роки
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УправліННJI праці та соціального
захисту населення Броварської

міської ради
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ВІДД1Л У справах сім'і та молоді

Броварської міської ради,
центральна районна лікарШl

cтyдїJI ефірно-кабельного '

телебачення "Наше місто"
2007 - 2009 роки

4.

СПРИJlТИ подальшій співпраці Броварської міськрайонної організації
Товариства Черв.оного Хреста України та центральної районної лікарні
у вдосконалеНН1
роботи по медичномv
..
•
.'.J обслуговуваиию'lнвал1~lВ,

самОТНІХ непрацездатних громaдsIИ похилого віку та інших соціально
вразливих верств населеННJI.

УправліННJI праці та соціального
та соціального захисту населеИИJI

Броварської міської ради

2007 - 2009 роки
IV. Організації - партнери щодо реалізації програми:
Управління праці та соціального захисту населення Броварської

міської ради, фінансове ynpавліния Броварської міської ради, відділ у
справах сім'ї та молоді Броварської міськоі ради, центральна районна

лікарня, редакція Броварського міськрайонного радіомовленНJI, студія
ефірно _ кабельного телебачення "Наше місто", підприємства,
організаціі.

v. Фінансове забезпечеиия програми:
Фінансування програми здіЙСIПO~ЬСJl. У ~еж~ ac~ь,

передбачених в бюджеті міста на ~IДII?~ ~~совИЙ. РІК,
залучених кошriв від rpoмадсыcllx орr&IIJЗ8ЦIИ 1 блaroД1йВИX фоНДІВ та
інших джерел фінансування, не заборонених законом.

VI. Перспективні наслідки програми:
Виконання
заходів,
передбачених
програмою,
надасть
можливість зменшити терміни перебування та витрати коштів на
утримання хворих У медичних закладах.

Зростання довіри до місцевої влади, зниження соціальноі напруги

місті.

Міський голо
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Міському голові
Антоненку В.О.
ПОДАННН

Про затвердження проекту

міської ПрограмИ по

покращенню та забезпеченню
медичного обслуговуваННJI
MelIIКaнцiB міста Бровари

на 2007 -

2009 роки

Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської
p~ Dpосить винести на розгJIJJД чергової сесії Броварської міської ради, па
ВІдбудеться 24 травня 2007 року, питання про затверджеНlfJl проекту міської

ПРОГРами по поКращенню та забезпеченню медичного обслуговування

меПП<анців міста Бровари на 2007 - 2009 роки.

Начальник управління

А.І. Петренко
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