ПРОЕКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ

Про схвалення проекту договору
про співробітництво
Керуючись статтями 25, 26 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»,
враховуючи результати громадського обговорення проекту договору про співробітництво
територіальних громад, а саме між територіальними громадами с. Андріївка, с. Варварівка,
с. Новоандріївка, с. Сергіївка, с. Роганське (Андріївська сільська рада Слов’янського
району Донецької області) та м. Краматорська (Краматорська міська рада) у сфері
охорони здоров’я, у формі делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими
суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому
відповідних ресурсів (далі – проект договору про співробітництво):
міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Схвалити проект договору про співробітництво (додається).
2. Доручити міському голові Панкову Андрію Вікторовичу до « 28 » грудня 2018
року підписати договір, вказаний у пункті 1 цього рішення.
3. При формуванні бюджету Краматорської міської ради на 2019 рік передбачити
відповідні видатки на виконання даного договору.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Люльку Ю.А.

Міський голова

А.В. Панков

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від
№
Договір
про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання
окремих завдань (у сфері охорони здоров’я)
м.Краматорськ

___ ____________ 20__ року

Територіальні громади с.Андріївка, с. Варварівка, с. Новоандріївка, с. Сергіївка, с.
Роганське через Андріївську сільську раду Слов’янського району Донецької області в
особі голови Діхтенка Миколи Яковича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада
м.Краматорськ через Краматорську міську раду в особі міського голови Панкова Андрія
Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони, уклали цей
Договір про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його
проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України "Про
співробітництво територіальних громад".
1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них
відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих
завдань з передачею відповідних ресурсів.
1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на
принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної
вигоди та відповідальності за результати співробітництва.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», а також вирішення питань місцевого
значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1
делегує Стороні-2 виконання таких завдань:
2.1.1. Надання вторинної медичної допомоги мешканцям с.Андріївка, с. Варварівка, с.
Новоандріївка, с. Сергіївка, с. Роганське (Андріївська сільська рада) Слов’янського
району Донецької області в комунальної медичної установи «Міська лікарня № 1»,
комунальної медичної установи «Міська лікарня №2», комунальної медичної установи
«Міська лікарня № 3», комунальної медичної установи «Дитяче територіальне медичне
об’єднання», комунальної медичної установи «Стоматологічна поліклініка № 1»,
комунальної медичної установи «Стоматологічна поліклініка № 2» м.Крматорськ (в т.ч.
оформлення МСЕК у профільного спеціаліста (додаток 1), (додаток 2), дослідження
медичної допомоги вторинного рівня (додаток 3)).
2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, делегується строком на
5-ть років, починаючи із 01 січня 2019 року.

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
ТА ЗВІТУВАННЯ
3.1. Вимоги до виконання Стороною-2 завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору:
3.1.1. Забезпечити врахування в міському бюджеті коштів трансферту та використання
коштів у межах сум на надання вторинної медичної допомоги.
3.1.2.Забезпечити надання якісної вторинної медичної допомоги населенню с.Андріївка, с.
Варварівка, с. Новоандріївка, с. Сергіївка, с. Роганське (Андріївська сільська рада)
Слов’янського району Донецької області відповідно до існуючих критеріїв надання
вторинної медичної допомоги, а саме:
- надання вторинної медичної допомоги мешканцям здійснюється лікарями комунальної
медичної установи «Міська лікарня № 1», комунальної медичної установи «Міська
лікарня №2», комунальної медичної установи «Міська лікарня № 3», комунальної
медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання», комунальної медичної
установи «Стоматологічна поліклініка № 1», комунальної медичної установи
«Стоматологічна поліклініка № 2» м.Крматорська, що мають ліцензію та акредитовані у
встановленому чинним законодавством порядку на здійснення відповідної медичної
практики;
надання вторинної медичної допомоги проводиться в обсягах кваліфікаційних
характеристик фахівців лікарських спеціальностей, наявних в структурних підрозділах
комунальної медичної установи «Міська лікарня № 1», комунальної медичної установи
«Міська лікарня №2», комунальної медичної установи «Міська лікарня № 3», комунальної
медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання», комунальної медичної
установи «Стоматологічна поліклініка № 1», комунальної медичної установи
«Стоматологічна поліклініка № 2» м.Крматорська за направленням лікарів первинного
рівня надання медичної допомоги або за зверненням пацієнта по медичну допомогу в разі
невідкладних станів;
- вторинна медична допомога включає в себе консультації, діагностику та лікування
найбільш поширених захворювань, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час
вагітності) станів; забезпечення надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого
розладу фізичного здоров’я пацієнта;
- забезпечення пацієнту право обирати лікаря з надання вторинної медичної допомоги у
порядку, встановленому законодавством;
- забезпечення можливості направлення пацієнта до закладів третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги, відповідно до медичних показань.
3.1.3 Лікування хворих проводити у відповідності зі стандартами якості надання
вторинної медичної допомоги.
3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України.
3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету
Сторони-2 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, становить
1604,2 тис. грн.
3.4. Сторона-2 не рідше одного разу на півріччя звітує перед Стороною-1 про стан
виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, та про використання коштів,
переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 звіту за формою (додаток 4)
3.5. Андріївська сільська рада подає до Мінрегіону, відповідно до статті 17 Закону
України "Про співробітництво територіальних громад", звіт про здійснення
співробітництва, передбаченого цим Договором.
4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ
ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір набирає чинності з 01.01.2019 року .

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою
Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього
Договору.
4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і
його укладення.
5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір припиняється у разі:
5.1.1 закінчення строку його дії;
5.1.2 досягнення цілей співробітництва;
5.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;
5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що
унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій
комунальної форми власності;
5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим
Договором;
5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.
5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному
Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно
спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.
5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості
трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору
про припинення співробітництва Андріївська сільська рада надсилає Мінрегіону
упродовж 5 (п’яти) робочих днів після підписання його Сторонами.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору
або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку
недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.
6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного
законодавства України.
6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим
Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної
сили або випадку.
6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не
може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про
настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 7
(семи) днів з дати їх
настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне
повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у
зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не
врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
7.2. Цей Договір укладений на 14 (чотирнадцяті) аркушах разом з додатками у кількості 3
(трьох) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один
примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.
7.3.Андріївська сільська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для
внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 (п’яти)
робочих днів після підписання його Сторонами.

7.4.Про зміну банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси кожна сторона
зобов’язана повідомити інші сторони у письмовій формі упродовж 5 (п’яти) робочих днів
з моменту настання таких змін.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
«Сторона 1»
«Сторона 2»
Андріївська сільська рада
Краматорська міська рада
Слов’янського району Донецької області
Донецька область
с.Андріївка, вул.Миру, 7б
м.Краматорськ, пл.Миру,2
____________М.Я.Діхтенко
__________________ А .В.Панков

Додаток 1
До договору про співробітництво
територіальних громад у формі
делегування виконання окремих
завдань (у сфері охорони здоров’я)
Склад
міських фахівців та їх резерву
№
п/
п
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Прізвище, ім’я, по
батькові
2

Андрєєв
Олег Вадимович
Резерв
Супрун
Федір Вікторович
Бєженцева
Галина
Олександрівна
Резерв
Тарабе
Наталія Іванівна
Берегова
Валентина
Вікторівна
Резерв
Драгомерецький
Михайло
Миколайович
Борисенко
Світлана Іванівна
Резерв
Кулік
Ольга Олександрівна
Власова
Наталія Олексіївна
Гуйко
Тетяна Михайлівна
Резерв
Волкова Олена
Миколаївна
Єлисєєв
Олег Володимирович
Єрьоменко
Андрій Олексійович
Резерв
Шевченко Наталія
Володимирівна
Католікова

Спеціальність

ЛПЗ, посада

3
Міський
комбустіолог

5
КМУ “Міська лікарня №3”, завідувач
опіковим відділенням, лікар-комбустіолог

Міський
функціоналіст

КМУ “Міська лікарня №3”, опікове
відділення, лікар-комбустіолог
КМУ «Міська лікарня №1», лікар
функціональної діагностики
КМУ “Міська лікарня №3”, лікар з
функціональної діагностики

Міський нефролог

КМУ “Міська лікарня №2”, лікарнефролог
КЛПУ «Міський онкологічний диспансер
м. Краматорська» завідувач відділенням
гемодіалізу

Міський
фізіотерапевт

КМУ «Міська лікарня №3», завідувач
фізіотерапевтичним відділенням

Міський
підлітковий лікар
Міський лаборант

КМУ «ДТМО» завідувач
фізіотерапевтичним відділенням
КЗ “ЦПМСД №2”, завідувач відділення по
обслуговуванню населення міста
підліткового віку
КМУ “Міська лікарня №3”, завідувач КДЛ

Міський
алерголог
Міський
дерматовенеролог

Комунальна медична установа
«Міська лікарня № 3», лікар-лаборант
клініко-діагностичної лабораторії
Головний лікар КЗ «ЦПМСД №2
мКраматорська», лікар-алерголог
КЛПУ “Міський шкірно-венерологічний
диспансер”, головний лікар

Міський терапевт

КЛПУ “Міський шкірно-венерологічний
диспансер”, лікар-дерматовенеролог
КЗ «ЦПМСД№2», заступник головного

Наталія Вікторівна
10. Комісаренко
Ігор Михайлович
Резерв
Форостина
Сергій Петрович
11. Колеснікова
Світлана Іванівна
Резерв
Решетняк
Тетяна
Володимирівна
12. Кольнов
Олександр
Григорович
Резерв
Видиш
Ігор Іванович
13. Корнієнко
Юрій Вікторович
14. Лавров Дмитро
Васильович
Резерв
Житнікова
Вероніка Едуардівна
15. Лук’янова
Олена Василівна
16. Мезенцева
Олена Юріївна
Резерв
Салтанова Тетяна
Василівна
17. Мірошниченко
Анатолій Вікторович

Міський
уролог

КМУ “Міська лікарня №2”, лікар-уролог
Міський
гастроентеролог

Резерв
Христова
Ольга Василівна
20. Михайленко Аліна
Олександрівна

КМУ “Міська лікарня №3”, завідувач
денним стаціонаром
КМУ “Міська лікарня №3”, лікаргастроентеролог

Міський дитячий
анестезіолог

Міський психіатр
Міський
патологоанатом

Міський дитячий
психіатр
Міський
спеціаліст з
сестринської
справи
Міський дитячий
отоларинголог

Резерв
Невара
Джон Вікторович
18. Мірошниченко
Вікторія Вікторівна
19. Мішина
Олена Олегівна

лікаря з медичного обслуговування
КМУ “Міська лікарня №2”, завідувач
відділенням, лікар-уролог

Міський дитячий
імунолог
Міський
трансфузіолог

Міський
спеціаліст з УЗД

КМУ “ДТМО”, завідувач відділенням
анестезіології та інтенсивної терапії, лікаранестезіолог дитячий
КМУ “ДТМО” лікар-анестезіолог дитячий
відділення анестезіології та інтенсивної
терапії
КЛПУ “Психіатрична лікарня”, завідувач
психіатричним відділенням №2
КМУ «Міська лікарня №1», завідувач
патологоанатомічним відділенням
КМУ «Міська лікарня №3», завідувач
патологоанатомічним відділенням
КЛПУ «Міська психіатрична лікарня»,
завідувач диспансерним відділенням,
лікар-психіатр дитячий
КМУ «Міська лікарня №1», заступник
головного лікаря з сестринської справи
КМУ «Міська лікарня №3», заступник
головного лікаря з сестринської справи
КМУ “ДТМО”, завідувач денним
отоларингологічним стаціонаром, лікаротоларинголог дитячий
КМУ “ДТМО”, лікар-отоларинголог
дитячий денного отоларингологічного
стаціонару
КМУ «ДТМО», лікар-імунолог
КМУ “Станція переливання крові”,
завідувач відділення забору крові
КМУ “Станція переливання крові”,
завідувач відділу комплектування
донорських кадрів, лікар-трансфузіолог
КМУ «Міська лікарня №1», лікар УЗД

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Резерв
Левчук Інна
Миколаївна
Мороз
Міський акушерВалентина Семенівна
гінеколог
Резерв
Шевченко Євген
Олександрович
Наумова Людмила
Міський
Олексіївна
інфекціоніст
Резерв
Пономаренко
Наталія Ярославівна
Нікуліна
Міський
Вікторія Олексіївна
пульмонолог
Резерв
Горлова
Вікторія Юріївна
Нескоромна
Міський експерт з
Олена Миколаївна
питань тимчасової
Резерв
та стійкої
Гончарова
непрацездатності
Наталія Вікторівна
Павлова
Міський дитячий
Вікторія Миколаївна
офтальмолог
Резерв
Глущенко
Елла Василівна
Пахарєва
Міський
Наталія Сергіївна
ендокринолог
Резерв
Власенко
Ганна Вікторівна
Полозюк Іван
Міський фахівець
Віталійович
загальної
практики-сімейної
Резерв
медицини
Чумак Ольга
Олександрівна

28. Прийменко Ольга
Леонідівна
Резерв
Чуєнко Людмила
Володимирівна
29. Птиця
Олександр
Герасимович
Резерв
Залеська
Людмила
Миколаївна

Міський фахівець
з санітарної
просвіти та ЗСЖ
Міський онколог

КМУ “Міська лікарня №3”, лікар кабінету
УЗД
КМУ “Міська лікарня №1”, завідувач
гінекологічним відділенням
КМУ “Міська лікарня №1”, лікар акушергінеколог
КМУ “Міська лікарня №1”, лікарінфекціоніст
КМУ “Міська лікарня №1”, завідувач
інфекційним відділенням
КМУ “Міська лікарня №3”, завідувач
терапевтичним відлунням №1,
ЦЗ “ЦПМСД №1”, лікар-пульмонолог
пульмонологічного кабінету
КМУ “Міська лікарня №1”, заступник
головного лікаря з питань ЕТН
КМУ “Міська лікарня №3”, заступник
головного лікаря з питань ЕТН
КМУ «ДТМО», лікар-офтальмолог
КМУ «ДТМО», лікар-офтальмолог
КМУ «Міська лікарня №2», лікарендокринолог
КМУ “Міська лікарня №2”, завідувач
ендокринологічним відділенням
КЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги №1 м. Краматорська» , лікар
загальної практики-сімейний лікар
КЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги №1 м. Краматорська» , лікар
загальної практики-сімейний лікар
КЗ «ЦМПСД №1», лікар-методист
КМУ «Міська лікарня №2», завідувач
відділенням профілактики
КЛПУ “Онкологічний диспансер ”,
головний лікар
КЛПУ “Онкологічний диспансер ”,
завідувач диспансерним відділенням
КЛПУ “Онкологічний диспансер ”, лікархірург-онколог

30.
31.

32.

33.

34.

Жирко Володимир
Вікторович
Панасюк Руслан
Анатолійович
Пахарева Наталія
Сергіївна
Резерв
Власенко Анна
Вікторівна
Рубайло
Віталій Вікторович
Резерв
Ширкова
Надія Павлівна
Ревенко Ольга
Віталіївна
Резерв
Іванова Діана
Володимирівна
Рубцова
Олена Миколаївна

35. Савинков
Віталій Вікторович
36. Селедцова
Тетяна Валеріївна
Резерв
Макарова
Ірина Павлівна
37. Семерня
Вікторія Анатоліївна
Резерв
Хорій Володимир
Володимирович
38. Соколова
Юліана
Володимирівна
Резерв
Брюханова Вікторія
Дамирівна
39. Стукал
Сергій Миколайович
Резерв
Криклій
Віктор Борисович
40. Струненко Наталія
Станіславівна
41. Стаценко Ірина
Вікторівна
Резерв
Щербинін Георгій
Олексійович

Міський
ендоскопіст
Міський
ендокринолог

КМУ «Міська лікарня №1», лікар-хірург,
ендоскопіст
КМУ «Міська лікарня №2» , лікарендокринолог

Міський
стоматолог

КМУ «Міська лікарня №2» завідувач
ендокринологічним відділенням
КМУ “Стоматологічна поліклініка №1”,
головний лікар

Міський
невропатолог

Заступник головного лікаря КМУ
“Стоматологічна поліклініка №1”,
КМУ «Міська лікарня №2», лікарневропатолог неврологічного відділення
КМУ «Міська лікарня №2»

Міський
ревматолог

КМУ “Міська лікарня №3”, лікарревматолог

Міський
нейрохірург
Міський
офтальмолог

КМУ “Міська лікарня №2”, головний лікар

Міський фтизіатр

Міський дитячий
невролог

КМУ “Міська лікарня №2”, лікарофтальмолог
КМУ «Міська лікарня №2», лікарофтальмолог офтальмологічного
відділення
КМУ “Протитуберкульозний диспансер”,
лікар-фтизіатр дільничний
КМУ “Протитуберкульозний диспансер,
завідувач відділенням, лікар-фтизіатр
КМУ «ДТМО», лікар-невролог
неврологічного відділення
КМУ «ДТМО», лікар-невролог відділення
патології новонароджених

Міський
хірург

Міський педіатр
Міський
рентгенолог

КМУ “Міська лікарня №1”, завідувач
хірургічним відділенням №2
КМУ “Міська лікарня №1”, завідувач
хірургічним відділенням №1
КМУ «Дитяче територіальне медичне
об’єднання»
КЛПУ «Міський протитуберкульозний
диспансер м. Краматорськ», лікаррентгенолог
КЛПУ «Міський протитуберкульозний

42. Усков
Володимир
Максимович
Резерв
Леонов
Максим Юрійович
43. Убоженок Максим
Дмитрович
44. Фоменко
Віктор Іванович
Резерв
Мініна
Галина Анатоліївна
45. Хомяков Володимир
Олександрович
Резерв
Галузинський
Олексндр
Віталійович
46. Чибісов Владислав
Юрійович
47. Чубатенко
Валентина
Анатоліївна
48. Чуєнко
Людмила
Володимирівна
Резерв
Магденко
Олена
Володимирівна
49. Шванда
Тетяна Вікторівна
Резерв
Злобіна
Лариса Миколаївна
50. Щербак
Наталія Юріївна
Резерв
Дубенко
Віталій Валерійович

51. Яковенко
Дмитро Вадимович

Міський
травматолог

диспансер м. Краматорськ» , лікарренгенолог
КМУ “Міська лікарня №3”, завідувач
травмпунктом
КМУ “Міська лікарня №3”, лікартравматолог травмпункту

Міський дитячий
хірург
Міський
кардіолог

КЛПУ «Міський онкологічний диспансер
м. Краматорськ», завідувач дитячої
хірургії, лікар-хірург
КМУ “Міська лікарня №3”, завідувач
кардіологічним відділенням

Міський
анестезіолог

КМУ “Міська лікарня №3”, лікаркардіолог
КЛПУ «Онкологічний диспансер», лікаранестезіолог
КМУ «Міська лікарня №1», завідувач
анестезіологічним відділенням, лікаранестезіолог

Міський
отоларинголог

КМУ “Міська лікарня №3”, завідувач
отоларингологічним відділенням

Міський
гематолог

КМУ “Міська лікарня №3”,заступник
головного лікаря з медичної частини

Міський
профпатолог

КМУ “Міська лікарня №2”, завідувач
відділенням профілактики
КМУ «Міська лікарня №3», завідувач
відділенням профілактики

Міський
неонатолог

Міський експерт з
питань
ВІЛ/СНІДу

Міський дитячий
інфекціоніст

КМУ “ДТМО”, завідувач відділення
патології новонароджених
КМУ «Міська лікарня №1», завідувач
відділенням новонароджених
Завідувач амбулаторно-поліклінічного
відділення з надання меддопомоги
ВІЛ/СНІД-хворим КМУ “Міська лікарня
№2”
Лікар-інфекціоніст амбулаторнополіклінічного відділення з надання
меддопомоги ВІЛ/СНІД-хворим КМУ
“Міська лікарня №2”
Завідувач інфекційним відділенням №2
КМУ «ДТМО»

Резерв
Сімейко
Наталія Миколаївна
52. Яровий
В’ячеслав
Миколайович
Резерв
Шевчук
Наталія Миколаївна

Міський нарколог

Лікар-педіатр інфекційного відділення №2
КМУ «ДТМО»
Головний лікар КЛПУ «Міський
наркологічний диспансер
Завідувач диспансерним відділенням
КЛПУ «Міський наркологічний диспансер

Додаток 2
До договору про співробітництво
територіальних громад у формі
делегування виконання окремих
завдань (у сфері охорони здоров’я)
ГРАФІК
прийому міських фахівців з надання
консультативної допомоги дорослому та дитячому населенню
№
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Прізвище, ім’я, по
батькові
2
Андрєєв
Олег Вадимович
Бєженцева
Галина
Олександрівна
Берегова
Валентина
Вікторівна
Борисенко
Світлана Іванівна
Гуйко
Тетяна Михайлівна
Єлисєєв
Олег
Володимирович
Єрьоменко
Андрій Олексійович
Католікова
Наталія Вікторівна
Комісаренко
Ігор Михайлович
Колеснікова
Світлана Іванівна
Кольнов
Олександр
Григорович
Корнієнко
Юрій Вікторович
Лавров
Дмитро Васильович

14. Лук’янова
Олена Василівна
15. Мезенцева
Олена Юріївна

Спеціалізація

3
Міський
комбустіолог
Міський
спеціаліст
функціональної
діагностики

День, час
прийому
4
Четвер,
12.00-14.00
Середа,
12.00-15.00

Місце прийому
5
Опікове відділення КМУ
«Міська лікарня №3»
Кабінет №31 поліклінічного
відділення,
КМУ «Міська лікарня №1»

Міський нефролог

Пн.-Пт.
09.00-11.00

Терапевтичне відділення
КМУ «Міська лікарня №2»

Міський
фізіотерапевт
Міський
лаборант

Четвер,
12.00-15.30
Четвер,
08.00-10.00

Міський
алерголог

Четвер,
10.00-12.00

Жіноча консультація Міської
лікарні №3, каб.1
КМУ «Міська лікарня №3»,
клініко-діагностична
лабораторія, корпус 8
КЗ «ЦПМСД №2»,
каб. №75

Міський
дерматовенеролог
Міський терапевт

Середа,
08.00-12.00
Вівторок
14.00-15.00
Четверг,
16.00-17.00
Середа,
11.00-14.00
Понеділок
10.00-13.00

Міський уролог
Міський
гастроентеролог
Міський дитячий
анестезіолог
Міський психіатр
Міський
патологоанат
Міський психіатр
дитячий
Міський
спеціаліст з
сестринської

Понеділок,
12.00-15.00
Четвер,
08.00-10.00
Середа,
12.00-15.00
Четвер,
10.00-12.00

Шкірно-венерологічний
диспансер, каб.№9
КЗ «ЦПМСД №2», каб.№ 46
КМУ «Міська лікарня №2»,
урологічне відділення
КМУ «Міська лікарня №3»,
денний стаціонар
КМУ «ДТМО», відділення
реанімації та інтенсивної
терапії
Психіатрична лікарня,
диспансерне відділення
Патологоанатомічне
відділення КМУ «Міська
лікарня №1»
Психіатрична лікарня, 1й
поверх, каб.№4
КМУ «Міська лікарня №1»,
Хірургічний корпус

16. Мірошниченко
Анатолій Вікторович
17. Мірошниченко
Вікторія Вікторівна

справи
Міський дитячий
отоларинголог
Міський дитячий
імунолог

18. Мішина
Олена Олегівна
19. Михайленко
Аліна Олександрівна
20. Мороз
Валентина
Семенівна
21. Наумова
Людмила Олексіївна
22. Нікуліна
Вікторія Олексіївна

Міський
трансфузіолог
Міський фахівець
УЗД
Міський акушергінеколог

23. Павлова
Вікторія Миколаївна
24. Пахарєва
Наталія Сергіївна

Міський дитячий
офтальмолог
Міський
ендокринолог

25. Панасюк Руслан
Анатолійович
26. Прийменко

Ольга Леонідівна

27. Птиця
Олександр
Герасимович
28. Полозюк Іван
Віталійович
29. Рубайло
Віталій Вікторович
30. Рубцова
Олена Миколаївна
31. Ревенко Ольга
Віталіївна
32. Савинков
Віталій Вікторович
33. Селедцова
Тетяна Валеріївна
34. Семерня
Вікторія Анатоліївна

Міський
інфекціоніст
Міський
пульмонолог

Міський
ендоскопіст
Міський
спеціаліст з
санітарної освіти
Міський онколог
Міський фахівець
загальної
практики-сімейної
медицини
Міський
стоматолог
Міський
ревматолог
Міський
невропатолог
Міський
нейрохірург
Міський
офтальмолог
Міський фтизіатр

Пон., Середа,
13.00-15.00
Середа,
п’ятниця
08.00-10.00
Середа,
09.00-15.00
Четвер
13.00-15.00
Середа,
12.00-15.00
Середа
11.00-13.00
Четвер,
11.00-13.00
(крім 2го
четверга
місяця)
Понеділок,
12.00-13.30
Вівторок,
11.00-13.00
ПонеділокП’ятниця,
8.30-9.30
Понеділок,
09.00-16.00

КМУ «ДТМО», каб.№42
Поліклініка КМУ «ДТМО»,
каб.№30
КМУ «Станція переливання
крові», кабінет зав.ВЗК
КМУ «Міська лікарня №1»,
хірургічний корпус, каб.УЗД
КМУ «Міська лікарня №1»,
гінекологічне відділення
Інфекційне відділення КМУ
«Міська лікарня №1»
КМУ «Міська лікарня №3»
каб. №74

КМУ «ДТМО»,
каб. №32
Поліклінічне відділення
КМУ «Міська лікарня №2»,
каб.16
Хірургічне відділення №1,
КМУ «Міська лікарня №1»
Кабінет санітарної освіти
№46, КЗ «ЦПМСД №1»

Вівторок,
четвер
09.00-12.00
Понеділок,
З 8.00-14.00

Онкологічний диспансер,
кабінет головного лікаря

Понеділок,
8.00-15.00
Щодня,
за талонами
з 8.00 до 14.30
Середа
11.00-13.00
Середа
11.00-12.00
П’ятниця,
10.00-11.00
Вівторок,
середа, четвер
09.00-11.00

КМУ «Стоматологічна
поліклініка №1»
КМУ «Міська лікарня №3»,
каб.№ 33

КЗ «ЦПМСД
№1» ,амбулаторія №7
кабінет №28

Неврологічне відділення,
КМУ «Міська лікарня №2»
КМУ «Міська лікарня №3»,
травматологічне відділення
Офтальмологічне відділення
КМУ «Міська лікарня №2»
КЛПУ
«Протитуберкульозний
диспансер», поліклініка,

35. Соколова
Юліана
Володимирівна
36. Стукал
Сергій Миколайович
37. Струненко Наталія
Станіславівна

Міський дитячий
невролог

Вівторок,
11.00-14.00

Міський хірург

38. Стаценко
Ірина Вікторівна

Міський
рентгенолог

39. Усков
Володимир
Максимович
40. Фоменко
Віктор Іванович
41. Чибісов
Владислав Юрійович

Міський
травматолог

Середа
13.00-15.00
Понеділок,
середа,
п’ятниця
З 10.00-12.00
Понеділок,
середа,
09.00
Вівторок,
10.00-12.00

Міський
кардіолог
Міський
отоларинголог

Четвер,
13.00-15.00
Середа
09.00-14.00

Міський
гематолог

Четверг,
12.00-14.00

Міський
профпатолог

Міський експерт
з питань
ВІЛ/СНІДу
Міський дитячий
інфекціоніст
Міський
нарколог

Середа,
п’ятниця 08.009.00
Понеділокп’ятниця
11.00-13.00
Понеділок –
п’ятниця,
08.30-14.00
Середа,
14.00-17.00
Щоденно,
9.00-12.00

Міський
анестезіолог

Вівторок,
08:00-09:00

42. Чубатенко
Валентина
Анатоліївна
43. Чуєнко
Людмила
Володимирівна
44. Шванда
Тетяна Вікторівна
45. Щербак
Наталія Юріївна
46. Яковенко
Дмитро Вадимович
47. Яровий
В’ячеслав
Миколайович
48. Хомяков Володимир
Олександрович

Міський педіатр

Міський
неонатолог

каб.№21
КМУ «ДТМО», педіатричне
відділення
Хірургічне відділення №2
КМУ «Міська лікарня №1»
КМУ «ДТМО
кабінет №36»
Протитуберкульозний
диспансер, рентгенологічний
кабінет
Травматологічний пункт
міської лікарні №3
КМУ «Міська лікарня №3»
кабінет №74
Отоларингологічне
відділення КМУ «Міська
лікарня №3»
КМУ «Міська лікарня №3»
кабінет №1
КМУ «Міська лікарня №2»,
урологічний корпус, каб.7
КМУ «ДТМО», відділення
патології новонароджених
КМУ «Міська лікарня №2»,
корпус №3
КМУ «ДТМО», каб.48
КЛПУ «Міський
наркологічний диспансер»,
кабінет головного лікаря
Онкодиспансер, кабінет
прийому анестезіолога

Додаток 3
До договору про співробітництво
територіальних громад у формі
делегування виконання окремих
завдань (у сфері охорони здоров’я)

дослідження
вторинного рівня
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Загальний аналіз крові
Загальний аналіз сечі
Глюкоза крові
Загальний білок крові
Сечовина крові
Креатинін крові
Сечова кислота крові
Коагулограма крові
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Білірубін крові
Амілаза сечі
Копрограма
Група крові
Резус крові
Аналіз сечі по -Зимницькому
Аналіз сечі по -Нечипоренко
Аналіз кала на яйця глистів
Флюорографія органів грудної клітини

Додаток 4
До договору про співробітництво територіальних
громад у формі делегування виконання окремих завдань
(у сфері охорони здоров’я)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
за______________ 20___ р.
Установа________________________________________________________________________________________________________________
Територія _______________________________________________________________________________________________________________
Надійшло
Касові
Код
Затверджено на
Затверджено на
коштів за
за
звітний
Напрямки використання
рядка
звітний рік
звітний період (рік)1
звітний період
період (рік)
(рік)
1
3
4
5
7
8
Видатки та надання кредитів - усього
010
У тому числі:

Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці

Заробітна плата

Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)

Керівник

Головний бухгалтер
"___"_____________20___року

020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120

___________________

(підпис)
___________________
(підпис)

_____________________________

(ініціали, прізвище)
_____________________________
(ініціали, прізвище)

