
    

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 
 

виїзного спільного засідання колегії Нововодолазької районної державної 

адміністрації та господарського активу району 

 

від 23 квітня 2012 року 
 

1. СЛУХАЛИ:  Про хід підготовки до оздоровчої кампанії  влітку 2012 

року в межах виконання Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 

2009-2012 роки» 

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши хід підготовки до оздоровчої кампанії2012 року колегія та 

господарський актив району відмічають, що організацією відпочинку та 

оздоровлення дітей в районі займаються: відділ освіти, служба у справах дітей, 

управління праці та соціального захисту населення, районний центр для  сім`ї, 

дітей та молоді, центральна районна лікарня, сільські та селищні ради. 

Відповідно до статистичних даних, станом на 1 січня 2011 року, кількість 

дітей віком 7-17 років, які мешкають на території району становить 3699 осіб (на 1 

січня 2010 року – 3819 осіб). 

За прогнозованими показниками у 2012 році оздоровленням та відпочинком 

планується охопити 2890 дітей, що становить 78 % від загальної кількості дітей 

(2011 році всіма формами оздоровлення та відпочинку було охоплено 3236 дітей, 

що становило 87,4 %). 

Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2012 році 

планується охопити оздоровленням та відпочинком 100%. Всього на обліку в 

Службі у справах дітей перебуває 41 дитина даної категорії, та 13 дітей, які 

виховуються у прийомних сім'ях (у 2011 році діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування були охоплені відпочинком та оздоровленням 100%). 

Всіма формами оздоровлення та відпочинку планується 100% охопити і дітей 

соціально незахищених категорій. 

Планується оздоровити та охопити відпочинком за рахунок усіх джерел 

фінансування влітку 2012 року: 
Категорії Всього дітей на 

території 

району (міста) 

7-17 років 

(відповідно до 

статистичних 

даних станом 

на 01.01.11) 

Планується охопити 

оздоровле

нням 

(не менше 

21 дня) 

відпочин

ком 

(не 

менше 14 

днів) 

Разом 

Всього дітей, яких планується охопити 

оздоровленням та відпочинком району (міста) 

3699 340 2550 2890 
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у т.ч. за соціально незахищеними категоріями 

Дітей — сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (що мешкають на 

території) 

41 15 26 41 

з них: 

- вихованців ДБСТ 

    

- прийомних сімей 13  13 13 

- учнів ПТНЗ     

- вихованців інтернатних установ (районних, 

приватних, без урахування обласних), центрів 

соціально-психологічної реабілітації  

    

Дітей-інвалідів 54 20 34 54 

з них: 

-  інвалідів, які не здатні до самообслуговування 

    

Дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської 

катастрофи 

44 5 39 44 

Дітей з багатодітних  сімей 365 15 350 365 

з них: 

- дітей із сімей з трійнями 

    

- дітей із сімей, в яких виховується 10 і більше 

дітей 

    

Дітей з малозабезпечених сімей 22 5 17 22 

Талановитих і творчо обдарованих дітей 461 6 455 461 

з них: 

- переможців міжнародних, всеукраїнських, 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіад 

    

- переможців обласних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад районного, 

міського та районного у м.Харкові рівнів;  

7 2 5 7 

- відмінників навчання 103  103 103 

- лідерів дитячих громадських організацій     

Дітей, що постраждали внаслідок стихійного 

лиха, техногенних аварій, катастроф 

    

Дітей, батьки яких загинули від нещасних 

випадків на виробництві або під час виконання 

службових обов'язків 

1 1  1 

Бездоглядних та безпритульних дітей     

Дітей працівників агропромислового комплексу  

та соціальної сфери села 

518 16 502 518 

Дітей, які перебувають на диспансерному обліку 1323 441 882 1323 

 

Із загальної кількості дітей також планується оздоровити та охопити відпочинком: 

 Всього дітей на 

території 

району (міста) 

7-17 років 

Планується охопити 

оздоровле

нням 

відпочин

ком 

Разом 

Дітей із сімей матерів-героїнь 0    
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Дітей з сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

28 4 24 28 

Дітей з сімей, в яких один чи двоє батьків 

інваліди 

50  25 25 

Дітей матерів-одиначок 165  65 65 

Під диспансерним наглядом у районі перебуває 1 323 дитини. З них: діти віком 

від 0 до 6 років – 65, діти шкільного віку – 1 258, діти-інваліди 124.   

Оздоровлення дітей диспансерної групи у червні-серпні 2012 року 

заплановано наступним чином: 

- санаторно-курортним лікуванням – 40 дітей; 

- стаціонарним лікуванням – 60 дітей; 

- амбулаторним лікуванням з денним стаціонаром – 430 дітей. 

Станом на 17.04.2012 санаторно-курортним лікуванням охоплено 48 дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку. 

Станом на 17 квітня 2012 року в МДЦ «Артек» оздоровлюється 3 дитини (1 – 

дитина-сирота, 1 – дитина, позбавлена батьківського піклування, 1 – дитина, яка 

перебуває на диспансерному обліку). Вартість путівки – 5 тис.грн.  

З 28 травня по 14 червня 2012 року планується робота дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням, які будуть працювати на базі 20 

загальноосвітніх навчальних закладів району. Роботою таборів буде охоплено 2100 

дітей (харчування з розрахунку на одну дитину – 6 грн). На їх утримання з 

районного бюджету планується виділити 150,0 тис. грн.  Під час оздоровчої 

кампанії велика увага приділятиметься організації виховної роботи, змістовного та 

безпечного відпочинку дітей. Всі заклади відпочинку відкриються з дозволу 

райСЕС та матимуть відповідні акти приймання дитячого закладу відпочинку. 

З метою організованого та якісного проведення відпочинку дітей під час 

оздоровчої кампанії 2012 року, відділом освіти у травні заплановано проведення 

семінару для начальників дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням.  

На санаторний режим роботи влітку 2012 року планується перевести 13 

дошкільних закладів (10 ДНЗ та 3 групи при НВК), у яких виховується 506 дітей.  

З метою виховання у дітей любові до рідної землі, її природи, історії та 

культури, збагачення їх світогляду, подальшого розвитку активних форм туризму у 

навчальних закладах району, всебічного залучення учнівської молоді до 

туристсько-краєзнавчої роботи, фізичного загартування учнів, заплановано 

провести 2 багатоденних  походи якими буде охоплено 30 учнів. 

Оздоровлення дітей за кошти державного та обласного бюджетів буде 

здійснюватись в межах виділених квот для нашого району. 

У 2011 році з районного бюджету на придбання путівок до позаміських 

закладів оздоровлення та відпочинку використано 139,3 тис. грн., для роботи 
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дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням – 146, 2 тис. грн. При 

формуванні районного бюджету на 2012 рік передбачені кошти на придбання 

путівок до позаміських закладів оздоровлення -  99,5 тис.грн. 

   Для оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році планується залучити 

1862,151 тис.грн.  позабюджетних коштів. 

З метою своєчасної підготовки та організаційного забезпечення повноцінного 

відпочинку, оздоровлення та лікування дітей, проведення необхідної підготовчої 

роботи щодо відкриття оздоровчих закладів, забезпечення належних умов їх 

функціонування, колегія районної державної адміністрації  вирішила:  

1. Відділу освіти (Іващенко Л.М.), управлінню праці та соціального захисту 

населення (Мосенцев М.В.), службі у справах дітей (Несміян В.В.), районному 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Щербакова Ю.В.), центральній 

районній лікарні (Шапран А.Б.), сільським, селищним радам  розпорядження  

голови районної державної адміністрації від 05 травня  2010  року „Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010 -2015 роках‖, від 19 травня 

2010 року № 323 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 05.05.2010 №300» взяти до відома. 

2. Начальнику фінансового управління Нетецькій В.І., тримати на постійному  

та дієвому контролі фінансування оздоровчої кампанії. 

3. Райсанепідемстанції (Попович О.А.) при проведенні перевірок по підготовці 

роботи дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням  особливу увагу 

звернути на забезпечення таборів доброякісною питною водою і продуктами 

харчування. З медичним персоналом та кухарями, які будуть обслуговувати табори 

відпочинку провести додаткові заняття з прийняттям заліків з санітарного 

мінімуму.  

4. Начальнику відділу освіти Іващенко Л.М., для організації якісного та 

змістовного відпочинку дітей, при необхідності, додатково залучити спеціалістів з 

виховної роботи. 

5.Контрольза виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

 

2. СЛУХАЛИ: Аналіз рейтингових показників соціально-економічного 

розвитку району за 2011 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання аналізу рейтингових показників соціально-економічного 

розвитку  району за 2011 рік, колегія районної державної адміністрації та 

господарський актив району відмічає, що аналіз рейтингових оцінок розвитку 

району за 2011 рік порівняно з 2010 роком свідчить про позитивну динаміку в 

роботі відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації та служб району, але в той же час і про наявність резервів 

для покращення рейтингових показників. 
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За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку  

району серед районів області за 2011 рік  район займає 12  рейтингове місце. 

Порівняно з 2010 роком район покращив свої показники на 14 позицій та піднявся з 

26 (передостаннього) рейтингового місця на 12 місце.   

З метою подальшої роботи над забезпеченням сталого зростання соціально-

економічного розвитку району, покращенням відповідних показників рейтингової 

оцінки, що впливатиме на рейтингове місце району  серед районів Харківської 

області, колегія районної державної адміністрації та господарський актив району 

вирішили: 

1. Інформацію першого заступника голови райдержадміністрації Руднєва 

О.О. щодо аналізу рейтингових показників соціально-економічного розвитку  

району за 2011 рік взяти до відома. 

2. Начальникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів  

райдержадміністрації та служб району проводити постійний моніторинг показників 

рейтингової оцінки, вживати заходи щодо їх покращення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови райдержадміністрації Руднєва О.О. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи з контрольними документами та 

стан  виконавської дисципліни в управліннях, відділах, секторах та інших 

структурних підрозділах РДА за І квартал 2012 року. 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши питання про стан виконавської дисципліни і 

заходи посилення відповідальності керівників управлінь і відділів районної 

державної адміністрації за своєчасне і безумовне виконання контрольних 

документів, колегія та господарський актив району  відмічає що заходи управлінь, 

відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації щодо зміцнення 

виконавської дисципліни, в цілому відповідають вимогам Указу Президента 

України від 19 лютого 2002 року № 155/2002 ― Про порядок організації та 

здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента 

України ‖ (із змінами  

Протягом І кварталу 2012 року головою райдержадміністрації було взято на 

контроль 154 документи, з них: 

За звітний період було знято з контролю, як виконані або такі, що втратили 

чинність 106 документів: 

Станом на 1 квітня 2012 року на контролі районної державної адміністрації 

залишилось 198 документів, а саме: 

- 50 розпоряджень голови облдержадміністрації; 

- 20 доручень голови облдержадміністрації; 

- 76 листів та інших документів облдержадміністрації; 

- 15 розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації; 
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- 37 документів інших державних органів, які мають контрольні строки.               

Важливою умовою підтримки належного рівня виконавської дисципліни є 

постійне удосконалення контрольної функції за допомогою здійснення комплексу 

заходів методичного та організаційного характеру.    

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

09.12.2010 р. № 689 «Про покращення рівня виконавської дисципліни в роботі з 

документами в Харківській обласній державній адміністрації» сектором контролю 

апарату районної державної адміністрації щокварталу аналізується інформація 

щодо стану виконавської дисципліни в управліннях, відділах та інших структурних 

підрозділах районної державної адміністрації.   

Приведені у відповідність до вимог чинного законодавства регламентуючі 

документи, якими керується у роботі сектор контролю апарату 

райдержадміністрації. Проведена інвентаризація документів минулих років, які 

знаходяться на контролі. З урахуванням вимог часу визначені такі, що втратили 

актуальність, розглянуто доцільність їх подальшого перебування на контролі. 

Запроваджений щоквартальний моніторинг виконання доручень голови обласної 

державної адміністрації.  

З метою недопущення порушень термінів виконання документів, сектором 

контролю: 

- щомісячно проводиться аналіз стану виконавської дисципліни; 

-надаються щотижневі нагадування заступникам голови райдержадміністрації, 

начальникам управлінь, відділів та секторів райдержадміністрації щодо термінів 

виконання контрольних документів; 

- додатково здійснюється нагадування про терміни виконання документів у 

телефонному режимі . 

Проводиться попереджувальна робота по недопущенню повторних порушень 

виконавської дисципліни. Головою райдержадміністрації особисто виносяться 

попередження та проводяться особисті розмови з порушниками, що позитивно 

впливає на загальну картину роботи з контрольними документами.  

Для удосконалення організації контролю та покращення виконавської 

дисципліни на засіданнях колегій райдержадміністрації було заслухано виконання 

1 районної програми та 2 розпоряджень голови облдержадміністрації. В лютому 

2012 року на засіданні колегії райдержадміністрації було заслухане питання «Про 

стан виконавської дисципліни в управліннях, відділах, секторах та інших 

структурних підрозділах райдержадміністрації у 2011 році». За рішенням колегії 

головою райдержадміністрації було прийняте розпорядження від 02.03.12 р. № 113.  

Сектором контролю постійно здійснюються перевірки стану виконавської 

дисципліни. За І квартал 2012 року проведено 3 перевірки (відділ освіти, сектор з 

питань внутрішньої політики, управління агропромислового розвитку). За 
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результатами перевірок складено довідки з конкретними пропозиціями по 

удосконаленню роботи управління, відділу, сектору та по усуненню недоліків.  За 

результатами перевірок встановлено   необхідність посилення роботи з 

контрольними документами щодо повноти та якості їх виконання, підвищення 

ретельності за своєчасністю виконання контрольних документів та складення 

переліку довгострокових документів.   

Сектором контролю апарату райдержадміністрації  у травні-червні 2012 року 

заплановано провести перевірки управління економіки та відділу культури і 

туризму. 

Проаналізувавши та обговоривши стан виконавської дисципліни та організації 

виконання завдань, визначених контрольними документами, колегія районної 

державної адміністрації та господарський актив району вважає за необхідне: 

1. Заступникам голови районної державної адміністрації: 

 Посилити вимоги до керівників структурних підрозділів райдержадміністрації 

щодо підвищення рівня виконавської дисципліни, здійснення постійного контролю 

за дотриманням вимог Регламенту районної державної адміністрації та Інструкції з 

питань діловодства в районній державній адміністрації при підготовці проектів 

розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації. 

 Звернути увагу керівників структурних підрозділів районної державної 

адміністрації на їх персональну відповідальність за стан роботи з контролю за 

виконанням завдань, визначених законами України, актами і дорученнями 

Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями 

голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, листів та інших документів 

структурних підрозділів, посадових осіб облдержадміністрації. 

2. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації: 

 Взяти під особистий контроль своєчасність та якість виконання контрольних 

документів. 

 Систематично аналізувати стан роботи з контрольними документами, 

посиливши вимоги до підлеглих, що допустили порушення термінів або низьку 

якість виконання поставлених завдань. 

3. Заступнику голови комісії з реорганізації відділу Держкомзему у 

Нововодолазькому районі Харківської області Бурле О.М.: 

 Звернути увагу на недостатній рівень дисципліни по виконанню контрольних 

документів. 

4. Сектору контролю апарату райдержадміністрації: 

 Проводити протягом поточного року семінари-наради з керівниками та 

відповідальними працівниками управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів райдержадміністрації по вивченню документів, що регламентують 

ведення діловодства, порядок організації та здійснення контролю за виконанням 

контрольних документів. 

 Вжити заходи щодо вдосконалення контролю та підвищення рівня 

виконавської дисципліни. 
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 5. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату 

райдержадміністрації Осіпова С.В. 

 

СЛУХАЛИ: в порядку контролю: 

4. Про виконання плану заходів  проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільної оборони затверджених постановою КМУ від 

26.11.2008 року №1473-р 

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши та обговоривши хід виконання Плану заходів з підготовки 

та проведення у 2009–2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2008 року  № 1473-р» (зі змінами) колегія та 

господарський актив району відмічають, що  в районі створено району та 

об’єктові комісії з організації проведення технічної інвентаризації фонду 

захисних споруд ЦЗ (ЦО).  

На території району перевірки підлягає 32 протирадіаційних укриття та 

6сховищ.  

В результаті проведення відповідної роботи визначені протирадіаційні 

укриття які демонтовані, стали безгосподарними внаслідок ліквідації об’єктів 

господарської діяльності, знаходяться у приватній власності фізичних осіб. 

Комісією з технічної інвентаризації запропоновано 22 ПРУ зняти з обліку як 

такі, що не відповідають вимогам ДБН В 2.2.5-97 та ДБН В.1.2-4-2006    ІТЗ ЦЗ 

(ЦО) і знаходяться в приватній та в комунальній власності.  

З метою забезпечення виконання плану заходів з підготовки та проведення у 

2009–2012 роках технічної інвентаризації та утримання захисних споруд 

цивільної оборони (цивільного захисту) в належному технічному стані, колегія 

районної державної адміністрації та господарський актив району вважаю за 

необхідне: 

1. Рекомендувати балансоутримувачам ЗС ЦО: 

1.1.Активізувати роботу по проведенню заходів по якісній підготовці 

матеріалів для порушення клопотання про зняття з обліку ПРУ які не можуть бути 

відновлені відповідно до вимог (до 20.06.2012року); 

1.2. Звершити проведення технічної інвентаризації до 01.11.2012. 

2. Відділу з питань НС райдержадміністрації (Євсюков С.Г.): 

2.1 Підготовлені матеріали на виключення з обліку ПРУ до 25.06.2012 року 

надати до ГУ з питань НС облдержадміністрації; 

2.2 Продовжити роботу з балансоутримувачами по укладанню договорів з 

БТІ на виготовлення технічних паспортів на захисні споруди (постійно); 

2.3 Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію через сектор 

контролю апарату райдержадміністрації до 1 жовтня 2012 року.  
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3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови райдержадміністрації Руднєва О.О. 

 

5. Про хід виконання районних заходів щодо виконання Державної 

цільової програми «Цукровий діабет» у Нововодолазькому районі в 2010-2013 

роках. 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши хід виконання районних заходів щодо виконання Державної  

програми «Цукровий діабет» у Нововодолазькому районі в 2010-2013 роках» 

колегія районної державної адміністрації та господарський актив району 

відмічають, що в районі 916 чоловік хворих на цукровий діабет, із них 121 чоловіка 

інсулінозалежні (13,2 % від всіх хворих цукровим діабетом), в тому числі 5 дітей 

до 14 років.  

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних 

органів  займає шосте місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним 

захворюванням страждає на цукровий діабет. 

Ситуація ускладнюється також тим, що при цукровому діабеті спостерігається 

артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на 

цукровий діабет. 

На виконання Державної цільової програми „Цукровий діабет», 

розпорядженням РДА від 26.03.2010р. № 215 затверджені  районні заходи щодо 

виконання Державної цільової програми „Цукровий діабет‖ у Нововодолазькому 

районі на 2010-2013 роки,які спрямовані на раннє виявлення хворих на діабет; 

профілактику і зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що 

призводять до інвалідності та смерті; підвищення рівня  та доступності медичної 

допомоги цієї категорії хворих .  

Ендокринологічна  допомога надається в закладах первинної ланки охорони 

здоров'я та ендокринологічному  кабінеті ЦРЛ. Ендокринологічний кабінет 

забезпечений  необхідними навчальними посібниками для проведення навчання 

хворих цукровим діабетом в школі самоконтролю. 

Для раннього виявлення скритих та легких форм хвороби в усіх лікувально-

профілактичних закладах району функціонують глюкозурічні пункти, в яких 

обстежено в 2011 році 26242 чоловік, за поточний період 2012 року обстежено 

6640 чоловік (22% від дорослого населення району). В 2011 році при 

профілактичних оглядах було виявлено 100 хворих на цукровий діабет, за 3 місяці 

2012 року -  31 хворий.  

В районі створений комп’ютерний реєстр хворих  на цукровий діабет. Заявки 

на закупівлю різних видів інсуліну формуються згідно реєстру та індивідуально 

для кожного хворого. 
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Але пероральними цукрознижувальними препаратами за рахунок 

централізованих поставок хворі не забезпечуються.   

З метою виявлення ускладнень цукрового діабету проводяться комплексні 

огляди хворих спеціалістами. 

Всього у хворих на цукровий діабет 180 ускладнень, що становить  18,6% від 

хворих на цукровий діабет, із них в структурі  ретинопатія – 129 (71,6%), 

нефропатія – 45 (4,8%)  Ампутацій з приводу діабетичної гангрени в 2011 році не 

було. На протязі останніх років ускладнень цукрового діабету, таких як коми не 

реєструвались .Не було випадків смертності по причині цукрового діабету.     

В лікувально-профілактичних закладах району впроваджені стандарти надання 

медичної допомоги, протоколи надання медичної допомоги мають усі заклади 

району.         

З метою обстеження хворих на рівні району на глюкозульований гемоглобін в 

2011 році було придбано лабораторне обладнання «Біан» (30 тис.грн.). 

Впроваджено обстеження хворих на цукровий діабет на мікроальбумінурію. 

Проблемними питаннями залишаються придбання глюкометрів для 

лікувально-профілактичних закладів – 8 штук, 100% забезпечення хворих 

апаратами для визначення рівня цукру у крові. Забезпечення хворих 

цукрознижуючими таблетованими препаратами.  

Актуальними залишаються питання подальшого покращення виявлення 

цукрового діабету (в т.ч. при диспансеризації населення), та його лікування і 

профілактики, в тому числі з метою запобігання розвиту ускладнень цього 

захворювання. 

Для забезпечення вирішення проблемних питань колегія райдержадміністрації 

та господарський актив району вважають за необхідне: 

 

1. Головному лікарю центрально районної лікарні Шапрану А.Б.: 

  1.1. Продовжити оновлення реєстру хворих на цукровий діабет. 

  1.2. Забезпечити подальше відпрацювання обсягів надання медичної 

допомоги відповідно до сучасних стандартів, відпрацювання координації та 

взаємодії закладів різних рівнів підпорядкування та медичних працівників усіх 

ланок. 

1.3. Відпрацювати питання щодо постійного  навчання самоконтролю хворих 

на цукровий діабет. 

1.4. Активізувати профілактичну роботу серед населення району з питань 

профілактики захворювань на  цукровий діабет. 
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1.5. Забезпечити безперебійне функціонування медичного 

обладнання для діагностики та впровадження обстеження рівня глюкозильованого 

гемоглобіну у хворих на цукровий діабет.  

1.6.Укомплектовати глюкометром ендокринологічний кабінет ЦРЛ. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

 

 
 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                        С.О. Ротач 
 

 

 


