ПОЛТАВСЬКА:ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ
м . Полтава

№А Б О
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Про створення' робочої групи
Де партаменту охорон и з доров ’я
облдержадміністрації
по розвитку госпітального округу
і Іон іавської обласної державної адміністрації

На виконання постанови Кабінету міністрів України від 27 лиеіопада
2019 року № 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів», протоколу
робочої зустрічі № 4 від 06.12,2019 Міністра охорони зд оров’я України з
керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних
адміністрацій та розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від
14.01.2020 № 29 «Про госпітальну раду Полтавського госпітального округу
Полтавської обласної державної адміністрації»

НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити склад робочої групи Департаменту охорони здор ов’я
облдержадміністрації по розвитку госпітального округу Полтавської обласної
держа ви ої ад м і11 істра ції (додасться ).
2.
Директору Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку
Полтавської міської ради; начальникам управлінь виконкому Кременчуцької
міської ради, Горіпнтьоплавнівської міської ради, Лубенської міської ради;
керівникам комунальних некомерційних підприємств первинного, вторинного
та третинного рівнів надання медичної допомоги:
2.1. Прийняти до неухильного -виконання постанову Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2019 року № 1074 «Деякі питання створення
госпітальних округів».,
2.2., В
кожному
комунальному
некомерційному
підприємстві
вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги створити робочі
групи по розробці проектів плані в перспективного розвитку і спеціалізації
закладів охорони з доров’я до 14.02.2020.
2.3. Розробити та .затвердити трирічні плани розвитку закладів охорони
здоров’я та подати до робочої групи Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації по роз віттку госпітального округу Полтавської обласної
державної адміністрації плани спеціалізації закладів охорони здоров’я, що
надають вторинну (спсціалізовану)медичну допомогу та керівникам підокругів
госпітального
округу
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
Департаменту охорони здоро в’я облдержадміністрації до 24.02.2020.
3.
Робочій
групі
Департаменту
охорони
здор ов’я
облдержадміністрації по розвитку госпітального округу Полтавської обласної
державної адміністрації:
3.1. Р о з г л я п у т проекти планів перспективного розвитку і спеціалізацію
закладів охорони здоров’я, що падають вторинну (спеціалізовану) медичну
допомогу.
Термін - 28.02.2020
3.2. Розглянути проекти планів трирічного перспективного розвитку
підокругів госпітального округу Полтавської обласної державної адміністрації.
Термін - 2 8 . 0 2 . 2 0 2 0
3.3. Розглянути проект перспективного трирічного плану розвитку
госпітального округу Полтавської .обласної державної адміністрації.
Термін - 13.03.2020
4.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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ЗА ТВЕРД Ж ЕНО
наказом
Департаменту
охорони
здоров' я обл держадм і н ісі рації
від О В .02.2020 Ш с& З '

СКЛАД

робочої групи Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
по розвитку госпітальних округів

заступник
директора
Департаменту
начальник управління лікувально-профілактичної
допомоги
населенню
та
медичних
кадрів
Департаменту
охорони
зд оров’я
облдержадміністрації, голова робочої групи;
заступник начальника управління лікувальнопрофілактичної допомоги населенню та медичних
кадрів
начальник
відділу
лікувальнопрофілактичної допомоги населенню управління
д і кувально-профілактичної допомоги населенню та
медичних кадрів Департаменту охорони здоро в’я
облдержадміністрації, заступник голови робочої
групи;
заступник
директора
комунального
підприємства «Полтавський обласний інформаційноаналітичний центр медичної статистики Полтавської
обласної ради», заступник голови робочої групи;

Курилко
Юрій Васильович

Кузьм ін
Олександр Германович

:

Торяник
Юрій Леонідович
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Ч лен и робочої груп и
Шумейко
Іван Федорович
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Перогов
Ігор Олександрович
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головний
'Спеціаліст
відділу
лікувальнопрофілактичної допомоги населенню управління
лікувально профілакіпчної допомоги населенню та
медичних ка|ф|ву Департаменту охорони здор ов’я
облдержадміністрації, головний експерт за фахом
внутрішні ідворббтг Департаменту охорони здор ов’я
облдержадміністрації
- головний спеціаліст відділу фінансово-економічної
роботи :: та медичної допомоги матерям і дітям
управління фінансово-економічної роботи, медичної
допомоги датерям і д н я м та медицини катастроф

Селькіна
І анна Борисівна:

Департаменту
охорони
здор ов’я
облдержадміністрації, головний експерт за фахом
печі а грі и /Де гіарта уі єн ту охорон и здо ро в ’я
- головний спеціаліст відділу фінансово-економічної
роботи та медичної допомоги матерям і дітям
управління фінансово-економічної роботи, медичної
допомоги матерям і дітям та медицини катастроф
Департаменту
охорони
зд оров’я
облдержадміністрації, головний експерт за фахом
акушерство та гінекологія Департаменту охорони
здор ов’я
начальник, відділу медицини
катастроф та
мобілізаційної
роботи
управління
фінансовоекономічної роботи, медичної допомоги матерям і
дітям та медицини катастроф Департаменту охорони
здор ов’я
Полтавської
облдержадміністрації,
головний експерт за фахом медицина невідкладних
станів
Департаменту
охорони
здоров’я
:р б л д е р жа д м і ніс і р а ц ії
директор
комунального
некомерційного
підприємства «Лікарня інтенсивного лікування І
рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області
; 'Директор
комунального
підприємства
«Полтаве ьки й обдаси и й інформаційно-анал іти чн и й
центр медичної статистики Полтавської обласної
ради». ;
головний дпсар комунального підприємства «1а мідькб клінічна лікаріїр I іодтавеької міської ради»

Середа
Максим Володимирович

начальник
управління
охорони
виконкому Кременчуцької міської ради

Іванова
Людмила Петрівна

Мохначов ,
Володимир Ярославович

Ковеко
Ірина Володимирівна

Клименко
Любов Миколаївна

;
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Нахален ко
Сергій Миколайович
Будний
Я росл а в Володи м про ви ч
Вернигора
Степан Іванович
Козяр
Міна І ригоровна
Оксак
Григорій Анатолійович
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і оловніїй лікар іа'їмунальної о підприємства
«Лубенська
лікарня
інтенсивного
лікування»
Лубенської міської ради
головний лікар комунального некомерційного
підприємства : «Миргородська центральна районна
лікарня» Миргородської районної ради
- /
засіупник головного лікаря з медичної частини
комунального підприємства «Дитяча міська клінічна
лікарня м. 1Іол гави.» ■ ;
виконувачка
обов’язків
головного лікаря
ко фу нлуіьдо іДі ■підприємства «Полтавська обласна
дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради»
головний лікар комунального підприємства
«Полтавська,
обласна
клінічна
лікарня
ім.
МЛЗ.Скліфосовської о Полтавської обласної ради»
•
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Корлякова
( )кеапа Вікторівна
Ьасараб
( Хчексап чп ! ваповпч
Вгпюі рад
Михайло Васильович

комуналычег
некомерційне
медичне
ніднрисмсі во «Лікарня
інтенеивного лікування
« Кременчуцька»
комунальне
некомерційне
підприємство
«Гадяпька цеп і ралі>па районна лікарня» Галицької
раііопію ї ради
комунальне
некомерційне
підприємство
«Хорольеька
цеп гральна
районна
лікарня»
•
Хорольської районної ради Полтавської області

Заступ ник дм ре к гора ) ІДпар гаме иту
охорони здоров’я облдержадм імісі рації,
начальник управління ліку вал ьно-профіл-актин мої
допомоги населенню та медичних кадрів
Департаменту охорони здоров’я
обл державші-11 страції

Ю. КУРИ ЛКО

