
 
УКРАЇНА 

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

спільного засідання колегії  районної державної адміністрації та 

координаційної ради з питань охорони здоров’я та медичного 

обслуговування населення району 

 

від 27 червня 2014 року  
 

 

1. СЛУХАЛИ:   

Про хід виконання заходів по виконанню Державної цільової програми 

«Цукровий діабет» у Нововодолазькому районі». 

ВИРІШИЛИ: 

.     Заслухавши інформацію «Про хід виконання районних заходів щодо 

виконання Державної  програми «Цукровий діабет» у Нововодолазькому 

районі »колегія районної державної адміністрації відмічає: 

      У районі обліковується  1034 хворих на цукровий діабет, із них 133 особи 

інсулінозалежні (12,9% хворих від всіх хворих цукровим діабетом), в тому 

числі 7 дітей до 17 років. Показник поширеності цукрового діабету серед 

населення району становить - 3037,7 на 100 тис. населення, в тому числі серед 

дорослого населення - 3638,6. 

     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.  

     Заходи 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.                

     Медична допомога хворим на  цукровий діабет  надається в закладах 

первинної ланки охорони здоров'я району, ендокринологічному кабінеті 

амбулаторно-поліклінічного та стаціонарних відділеннях комунального 

закладу охорони здоров’я «Нововодолазька центральна районна лікарня». В  

ендокринологічному кабінеті працюють лікар  з сертифікатом за сумісництвом  

на 0,5 ставки  та медична сестра на 1,0 ставку. 

     Ендокринологічний кабінет забезпечений усіма необхідними навчальними 

посібниками для проведення навчання хворих цукровим діабетом в школі 

самоконтролю. 

     Для раннього виявлення хворих на цукровий діабет в усіх лікувально-

профілактичних закладах району організовані глюкозурічні пункти. Всього 

було обстежено 9608 чоловік (37,7% від плану та 34,0% від дорослого 

населення).  При профілактичних оглядах виявлено – 62 чоловіка  хворих на 

цукровий діабет. 
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    Створений комп’ютерний реєстр хворих на цукровий діабет. 

    Заявки на закупівлю різних видів інсуліну формуються згідно реєстру та 

індивідуально для кожного хворого. 

    З метою   раннього  виявлення ускладнень   цукрового  діабету  проводяться 

комплексні огляди хворих спеціалістами різних профілей. 

     В лікувально-профілактичних закладах району впроваджені стандарти 

надання медичної допомоги, протоколи надання медичної допомоги мають усі 

заклади району. 

     Разом з тим: 

     пероральними цукрознижувальними препаратами за рахунок 

централізованих поставок хворі не забезпечуються; 

     потребують вирішення питання 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 розвитку ускладнень цього 

захворювання); 

лабораторне обстеження хворих не  проводиться в повному обсязі. 

Зважаючи на вищевикладене колегія районної державної адміністрації 

вважає за необхідне: 

1.Рекомендувати головному лікарю комунального закладу охорони 

здоров’я «Нововодолазька центральна районна лікарня» Шапрану А.Б.: 

1.1. Вести реєстр 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. 

1.5. Забезпечити безперебійне функціонування медичного обладнання для 

діагностики та визначення рівня глюкозильованого гемоглобіну та 

мікроальбумінів у сечі у хворих на цукровий діабет. 

1.6. Укомплектувати глюкометром ендокринологічний кабінет ЦРЛ.  

1. Рекомендувати головному лікарю комунального закладу охорони 

здоров’я «Центр первинної  медмко-санітарної допомоги Нововодолазького 

району» Мороз Л.М.: 

2.1. Забезпечити подальше функціонування глюкозурічних пунктів в 

закладах первинної ланки для раннього виявлення скритих та легких форм 

цукрового діабету. 

2.2. Активізувати профілактичну роботу серед населення району з питань 

профілактики захворювань на цукровий діабет. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації О.Б. Кузьоменського. 
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2. СЛУХАЛИ:  

Про підсумки проведення опалювального періоду 2013-2014 років та 

заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу та об’єктів 

соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 

2014-2015 років. 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання щодо підсумків проведення опалювального періоду 

2013/2014 років та заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу 

та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий 

період 2014/2015 років, колегія районної державної адміністрації відмічає: 

На підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до 

опалювального сезону 2013/2014 років витрачено 9 млн. 022,5 тис. грн., з них 

30,5 тис. грн. кошти обласного бюджету, 59,4 тис. грн. кошти бюджетів  

сільських та селищних рад,  125,6 тис. грн. кошти районного бюджету,             

8 млн. 505,2 тис. грн. кошти спонсорів, 302,1 тис. грн. власних коштів 

підприємств.  

У 2013 році в районі було створено нове підприємство з надання послуг 

теплопостачання ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі». Підприємство 

здійснило переоснащення 5 котелень на альтернативні види палива та 

будівництво 4 додаткових модульних котелень (с. Караван, с. Липкуватівка та 

2 в смт Нова Водолага), які працюють на альтернативних видах палива. 

Вказані котельні опалюють, переважно, об’єкти соціальної сфери району, 

а також установи, які фінансуються з державного бюджету.  

В результаті проведених заходів економія газу за опалювальний період 

2013/2014 років склала 1551,4 тис.м
3
, економія коштів за спожитий газ склала 

7320,5 тис. грн.  

В результаті проведеного аналізу було встановлено, що в порівнянні з 

минулим опалювальним періодом в опалювальному періоді 2013/2014 років 

обсяг наданих послуг теплопостачання знизився на 155,6 тис. грн. 

Всі роботи з переведення котелень на альтернативні види палива, 

будівництва нових модульних котелень проведено виключно за рахунок 

коштів ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» на суму 8 млн. 500 тис. грн. 

Опалювальний період 2013/2014 років в Нововодолазькому районі 

розпочався вчасно та проходив безперебійно. 

На протязі проходження опалювального періоду постійно працювали 

диспетчерські служби. 

31.01.2014 на котельні с. Станичне, яку орендує ТОВ «Нововодолазькі 

теплові мережі», знизився тиск в тепловій мережі, що призвело до повної 

зупинки котельні.  

Працівниками ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» було виявлено 

розгерметизацію частини теплової мережі, яка подає тепло до школи                 

с. Станичне. По іншим об’єктам, які опалює котельня, а саме дитячий садок, 

амбулаторія, приміщення сільської ради теплопостачання не припинялося.  

З 01.02.2014 по 03.02.2014 проводились роботи по відновленню частини 

теплотраси. 04.02.2014 аварійна ситуація була ліквідована, роботу котельні 

було відновлено. 

За період опалювального періоду працювало 46 котелень, з них 15  
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централізованих, 1 в дошкільних закладах, 13 в учбових, 17  в закладах 

охорони здоров’я. 

В опалювальному періоді 2013/2014 років спожито природного газу на 

суму 899,106 тис. грн., сплачено 1 млн. 299,106 тис. грн., або 144,5%.  

Заборгованість на 01.01.2014 складала 879,978 тис. грн. Нараховано з 

початку 2014 року 400,947 тис. грн., сплачено 980,925 тис. грн., або 244,6%.   

Станом на 20.06.2014 заборгованість складає 300,0 тис. грн. 

Загальна заборгованість споживачів Нововодолазького ПТМ станом на 

20.06.2014 складає 269,5 тис. грн. Надано в період з початку 2014 року послуг 

на суму 933,5 тис. грн., сплачено – 1341,1 тис. грн., що складає 143,7% до 

нарахованого. 

Заборгованість за послуги теплопостачання мали: 

- споживачі державного бюджету – 248,0 тис. грн. (Нововодолазька 

районна рада – 125,4 тис. грн. (борг райдержадміністрації), УПСЗН –           

122,6 тис. грн.). На даний час послуги по даним споживачам не надаються ; 

Районною державною адміністрацією неодноразово надсилалися листи до 

керівництва Харківської обласної адміністрації з проханням виділення 

додаткових бюджетних  асигнувань на оплату послуг теплопостачання 

споживачів державного бюджету, а саме районної державної адміністрації та її 

структурних підрозділів. Так, з 2011 року надіслано 17 листів-клопотань, 

останні від 25.04.2014 року;   

- споживачі районного бюджету – заборгованість відсутня; 

- споживачі місцевого бюджету – заборгованість відсутня; 

- інші споживачі – 21,5 тис. грн. (борг НАСК «Оранта», рішення суду про 

стягнення заборгованості в наявності).  

Загальна заборгованість споживачів ТОВ «Нововодолазьке ТМ» станом 

на 20.06.2014 складала 139,2 тис. грн. Надано з початку 2014 року послуг на 

суму  3 млн. 697,7 тис. грн., сплачено – 3 млн. 978,7 тис. грн., що складає 

107,6% до нарахованого. 

Заборгованість за послуги теплопостачання мали: 

-  споживачі державного бюджету –108,7 тис. грн. (фінансова інспекція – 

4,8 тис. грн., районне управління юстиції – 29,5 тис. грн., районна рада – 

44,6тис. грн., УПСЗН – 44,6 тис. грн.). 

Нараховано за отримані послуги – 486,5 тис. грн., сплачено –                 

337,1 тис. грн. що складає 69,3% до нарахованого. 

- споживачі районного бюджету – заборгованість відсутня. 

Нараховано за отримані послуги –  2 млн. 704,5 тис. грн., сплачено –           

3 млн. 141,8 тис. грн. що складає 116,2% до нарахованого. 

- споживачі місцевого бюджету – заборгованість відсутня.   

Нараховано за отримані послуги –  205,8 тис. грн., сплачено –               

217,8 тис. грн. що складає 105,8% до нарахованого; 

- інші споживачі – заборгованість в сумі 30,5  тис. грн.  

Нараховано за отримані послуги – 300,9 тис. грн., сплачено –                  

282,0 тис. грн. що складає 92,9% до нарахованого. 

З метою вчасної та якісної підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери району до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період 2014/2015 років розпорядженням районної державної 
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адміністрації від 16.05.2014 № 205 створено районний штаб з підготовки 

та затверджено відповідні заходи. Засідання штабу проводяться  щовівторка. 

По Нововодолазькому підприємству теплових мереж планується 

підгодовувати 6 котелень та 0,2 км теплових мереж. Також буде проведено 

режимну наладку котлів та екологотехнічні випробування котлів, ізоляцію 

теплових мереж на попередньо ізольовані та промивку внутрішньобудинкових 

систем опалення, що дозволить зменшити споживання природного газу на      

57,2 тис.м
3
, або на 25%. Запланований обсяг коштів підприємства на 

підготовку об’єктів складає 100,0 тис. грн.  

По ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» до початку опалювального 

періоду планується підготувати 9 котелень, з них 5 стаціонарних та                   

4 модульних та 3,44 км теплових мереж, заготовити  близько 2 тис. тонн 

палива (станом на 01.06.2014 заготовлено 60 тонн). Також будуть проведені 

часткові ремонти котелень, теплового обладнання та мереж теплопостачання. 

По водопровідно-каналізаційному господарству заплановано здійснити 

заміну 0,1 км водопровідних мереж, поточний ремонт об’єктів водопостачання 

та водовідведення, обладнання. 

В житловому фонді заплановано комплексно підготувати 60 

багатоквартирних будинків з видачею паспортів готовності. 

По ОСББ «Колос» планується провести капітальний ремонт 

внутрішньобудинкових електричних мереж в будинках по                              

вул. Пушкіна, 43, 44, 45 на суму 184,2 тис. грн. та придбати 5 комплектів 

контейнерів для сміття на суму 18,0 тис. грн. за рахунок коштів 

Нововодолазької селищної ради. 

По закладам освіти до початку опалювального періоду 2014/2015 років 

планується підготовити 23 загальноосвітні заклади та 10 дошкільних закладів. 

За рахунок коштів районного бюджету в сумі 130,1 тис. грн. будуть 

проведені наступні заходи: 

- перевірка системи заземлення на суму 25,1 тис. грн.; 

-  експертне обстеження,технічний огляд, відновлення паспорту на котли 

на суму 31,4 тис. грн.; 

- корегування технічного паспорту на суму 26,0 тис. грн.; 

- повірка теплових лічильників на суму 8,8 тис. грн.; 

- повірка сигналізаторів газу на суму 1,2 тис. грн.; 

- завіз вугілля на суму 36,0 тис. грн.; 

-  придбання газового лічильника на суму 1,6 тис. грн. 

У сфері охорони здоров’я району до роботи в осінньо-зимовий період 

2014/2015 років заплановано підгодовувати 32 заклади. 

По КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» заплановано здійснити за рахунок 

коштів районного бюджету на суму 21,0 тис. грн. наступні заходи: 

- повірку теплових лічильників на суму 10,0 тис. грн.; 

- повірку лічильників води – 0,4 тис. грн.; 

-навчання 2 спеціалістів з охорони праці, які обслуговують 

газовикористовуючі установки на суму 0,6 тис. грн.; 

- дрібний поточний ремонт приміщень ЦРЛ на суму 10,0 тис. грн. 

По КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Нововодолазького району» заплановано підготовити 30 закладів первинної 



 6 

медико-санітарної допомоги. За рахунок коштів місцевого бюджету в 

сумі 12,5 тис. грн. буде здійснено: 

- утеплення зовнішніх мереж тепло, водопостачання та водовідведення в 

місцях можливого замерзання; 

- проведення огляду та дрібного ремонту запірно-регулюючої арматури 

зовнішніх мереж опалення; 

- проведення поточного ремонту санітарного та спеціального 

автотранспорту; 

- навчання та перевірка знань «Правил безпеки систем газопостачання 

України» персоналу, що обслуговує газове обладнання. 

По закладах культури до початку осінньо-зимового періоду буде 

проведено поточний ремонт покрівлі Нововодолазького РБК на суму                

1,0 тис. грн. та ремонт кімнати Центральної районної бібліотеки на суму       

6,5 тис. грн. за рахунок коштів спонсорської допомоги. 

Виходячи з вищевикладеного та з метою забезпечення вчасної та якісної 

підготовки об’єктів господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до 

сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, колегія 

районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати ОСББ «Колос» (Кладченко В.О.), ОСББ «ДЕУ» 

(Шеремет Т.П.), ОСББ «Райдуга» (Шматько О.Г.) Нововодолазьке 

підприємства теплових мереж (Красовський М.В.), ТОВ «Нововодолазькі 

теплові мережі» (Хов`яков Є.М.), Нововодолазьке водопровідно-каналізаційне 

підприємства (Шахіяров О.О.), КЗОЗ «Нововодолазька центральна районна 

лікарня» (Шапран А.Б.), КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Нововодолазького району» (Мороз Л.М.), відділу освіти районної державної 

адміністрації (Іващенко Л.М.), відділу культури та туризму районної 

державної адміністрації (Лебеденко А.В.): 

1.1. Забезпечити стовідсоткове проведення запланованих робіт по 

підготовці об`єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної 

сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014/2015 років 

відповідно до затверджених графіків. 

1.2. Забезпечити вчасну та стовідсоткову оплату за житлово-комунальні 

послуги та спожиті енергоносії. 

1.3. Забезпечити укладення договорів з постачальниками енергоносіїв. 

1.4. Забезпечити придбання твердого палива.  

1.5. Забезпечити укладення та перегляд договорів на надання послуг між 

споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг. 

1.6. Забезпечити роботу диспетчерських служб для вчасного реагування в 

разі виникнення аварійних ситуацій.  

2. Рекомендувати директору Нововодолазького підприємства теплових 

мереж М.В.Красовському в термін до 1 серпня  поточного року стовідсотково 

розрахуватися за використаний у опалювальному періоді 2013/2014 років 

природний газ. 
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3.Рекомендувати Нововодолазькому селищному голові 

О.С. Єсіну, в.о голови Бірківської селищної ради Т.А. Шуліці, Ватутінському 

сільському голові Ф.А. Джусю, Караванському сільському голові І.І. Сургаю, 

Сосонівському сільському голові А.М. В`язовому, Староводолазькому 

сільському голові В.О. Гапченку, Старовірівському сільському голові         

М.В. Біндусу забезпечити стовідсоткове виконання робіт по капітальному та 

поточному ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів субвенції з 

державного та обласного бюджетів. 

4. Робочій групі по підготовці господарства району до роботи в осінньо-

зимовий період (Руднєв О.О.) здійснювати більш дієвий контроль в питаннях 

закінчення комплексу робіт з підготовки господарства району до початку 

опалювального сезону. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови районної державної адміністрації О.О. Руднєва. 
 

3. СЛУХАЛИ:  

Про організацію роботи з контрольними документами та стан 

виконавської дисципліни структурними підрозділами райдерж 

адміністрації за І півріччя 2014 року. 

ВИРІШИЛИ:  

Заслухавши інформацію про стан виконавської дисципліни в структурних 

підрозділах районної державної адміністрації за І півріччя 2014 року колегія 

відмічає, що заходи структурних підрозділів районної державної адміністрації 

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).    

Питання підвищення рівня виконавської дисципліни, забезпечення 

повного та своєчасного виконання актів і доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень і 

доручень голови та заступників голови обласної державної адміністрації, 

інших документів органів влади вищого рівня є одним із основних напрямів 

роботи Нововодолазької районної державної адміністрації.  

Протягом І півріччя 2014 року головою районної державної адміністрації 

було взято на контроль 344 документи.  

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

чинність 285 документів: 

В І півріччі 2014 року порушення термінів виконання контрольних 

документів не допускалось. 

На даний час на контролі районної державної адміністрації залишилось 

225 документів, а саме: 

- 48 розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 

- 26 доручень голови обласної державної адміністрації; 

- 110 листів та інших документів обласної державної адміністрації; 

- 10 розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації; 
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- 31 документ інших державних органів, які мають контрольні строки.  

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 структурних підрозділах районної державної адміністрації та 

здійснюється аналіз виконання доручень голови обласної державної 

адміністрації; 

- щокварталу проводиться інвентаризація документів минулих років, які 

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

втратили актуальність, розглянуто доцільність їх подальшого перебування на 

контролі; 

- щоквартально та щомісячно проводиться аналіз стану виконавської 

дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації; 

- готуються щотижневі нагадування заступникам голови районної 

державної адміністрації, начальникам управлінь, відділів та секторів районної 

державної адміністрації щодо термінів виконання контрольних документів; 

- щоквартально проводиться моніторинг виконання доручень голови 

обласної державної адміністрації; 

- додатково здійснюється нагадування про терміни виконання документів 

у телефонному режимі. 

За звітний період, для удосконалення організації контролю та покращення 

виконавської дисципліни на засіданні колегії районної державної адміністрації 

було заслухано виконання 2 районних програм та 6 розпоряджень голови 

обласної державної адміністрації. В лютому та квітні 2014 року на засіданнях 

колегії районної державної адміністрації були заслухані питання роботи з 

контрольними документами та стану виконавської дисципліни в структурних 

підрозділах районної державної адміністрації за 2013 рік та І квартал 2014 

року. За рішенням колегій головою районної державної адміністрації прийняті 

відповідні розпорядження.  

Сектором контролю постійно, згідно графіку перевірок стану виконання 

документів, які підлягають контролю в структурних підрозділах районної 

державної адміністрації, здійснюються перевірки стану виконавської 

дисципліни. В І півріччі 2014 року було проведено перевірку відділу молоді та 

спорту, відділу освіти та управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації. За результатами перевірок сектором 

контролю складено довідки з конкретними пропозиціями по удосконаленню 

роботи управління та відділів. 

Проаналізувавши та обговоривши стан виконавської дисципліни та 

організації виконання завдань, визначених контрольними документами, 

колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Першому заступнику голови районної державної адміністрації, 

заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату 

районної державної адміністрації звернути увагу керівників структурних 

підрозділів районної державної адміністрації на їх персональну 

відповідальність за стан роботи з контролю за виконанням завдань, 
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визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голів обласної 

та районної державних адміністрацій, листів та інших документів структурних 

підрозділів, посадових осіб обласної державної адміністрації. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації 

постійно вживати заходів щодо забезпечення своєчасного виконання завдань, 

визначених в контрольних документах. 

3. Сектору    контролю   апарату    районної   державної   адміністрації  

(Кулик І.О.) постійно вжити заходів щодо підвищення ефективності 

організації роботи з контрольними документами. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату 

районної державної адміністрації О.М. Товстика. 

 

4.СЛУХАЛИ в порядку інформації:  

Про дотримання суб’єктами нормотворення законодавства про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів . 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію в.о. начальника Нововодолазького районного управління 

юстиції Харківської області взяти до відома. 

2.Рекомендувати суб’єктам формотворення в подальшому суворо 

дотримуватися законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових 

актів. 

 

Підсумки підвела Ротач Світлана Олександрівна  голова районної 

державної адміністрації, голова колегії. 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії, 

головуюча                                                                                С.О. Ротач 

 

 

Голова координаційної ради з питань  

охорони здоров’я та медичного  

обслуговування населення району,  

член колегії                                                                        О.Б. Кузьоменський  
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