ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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РІШЕННЯ
м. Рубіжне

№

Про схвалення програми
«Про міське замовлення на
навчання лікарів – інтернів в ДЗ
«Луганський державний медичний
університет на 2019 – 2021 роки»

З метою підвищення якості послуг в лікувальних закладах міста комунальної
власності, зниження дефіциту кадрів, відповаідно до п. 18 Прикінцевих та
перехідних положень Бюджетного кодексу України про встановлення програмно –
цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, керуючись
ст. 32, п. 3 ч. ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону УкраЇни «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Рубіжанської міської ради Луганської області
ВИРІШИВ:
1. Схвалити Програму «Про міське замовлення на навчання лікарів –
інтернів в ДЗ «Луганський державний медичний університет на 2019 – 2021 роки
схвалити (додаток).
2. Заступнику міського голови Сидоренковій Л.Р. внести питання про
схвалення програми «Про міське замовлення на навчання лікарів – інтернів в ДЗ
«Луганський державний медичний університет на 2019 – 2021 роки» на розгляд
чергової сесії міської ради.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Сидоренкову Л.Р.

Міський голова

С.І. Хортів

МІСЬКА ПРОГРАМА
«Про міське замовлення на навчання лікарів - інтернів в ДЗ "Луганський
державний медичний університет» на 2019 – 2021 роки»
Про міське замовлення на навчання
лікарів – інтернів в ДЗ «Луганський
Назва Програми
державний медичний університет на
2018 – 2020 роки».
Конституція України, Закон України
"Основи законодавства України про
охорону" здоров'я, Закон України "Про
Підстава для розробки Програми
освіту", Закон України "Про місцеве
самоврядування в Україні".
Підготовка фахівців у сфері охорони
здоров'я за рахунок коштів місцевого
бюджету.
Мета та основні завдання
Програми:

Зменшення дефіциту кадрів медичних
працівників. Кількість осіб для навчання
за рахунок коштів місцевого бюджету
встановлюється щорічно рішенням сесії
Рубежанского міської ради.

Ініціатор розроблення Програми

Управління охорони здоров'я

Розробник Програми
Термін дії Програми
Розпорядник коштів Програми
Відповідальний виконавець
Програми

Управління охорони здоров'я

Ресурсне забезпечення Програми

2019 - 2021 роки
Управління охорони здоров'я
Управління охорони здоров'я
Кошти міського бюджету та інших
джерел, не заборонених діючим
законодавством.

Конкретні об'єми витрат на реалізацію Програми визначаються щорічно при
формуванні міського бюджету.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Об'єм коштів

2019

2020

2021

2019-2021
(Всього)

Міський бюджет,
тис. грн

11000

26400

15400

52800

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма.
В КУ «Рубіжанська центральна міська лікарня» та в КНП «Центр первинної
медико-соціальної допомоги» укомплектованість лікарями складає 75,80%. Серед
працюючих лікарів в КУ «Рубіжанська центральна міська лікарня» 40 пенсіонерів,
у тому числі завідувачі відділень. У КНП «Центр первинної медико-соціальної
допомоги» серед працюючих лікарів 12 пенсіонерів.
Гостро постає питання відсутності лікарів-хірургів (3 вакансії), лікаряхірурга дитячого, дільничних терапевтів (4 вакансій), сімейних лікарів (4 вакансії),
лікар-педіатр (1 вакансія).
3 2013 року у ДЗ «Луганський державний медичний університет» за рахунок
коштів міського бюджету навчаються Волкодав Анастасія та Твердохлеб
Олександр. У 2019 -2021 роках вони будуть проходити інтернатуру у відділеннях
міської лікарні. Термін інтернатури 2 роки, після закінчення якої Волкодав
Анастасія та Твердохлеб Олександр будуть працювати лікарями в КУ
«Рубіжанська центральна міська лікарня».
Відповідальні виконавці Програми.
Управління охорони здоров'я Рубіжанської міської ради.
Заходи виконання Програми.
1. Рубіжанська міська рада в особі міського голови або секретаря
укладає договір з лікарями-інтернами Волкодав Анастасією та Твердохлеб
Олександром на проходження курсу інтернатури в ДЗ «Луганський державний
медичний університет».
2. Рубіжанська міська рада на засіданні сесії затверджує договір на
проходження курсу інтернатури лікарями – інтернами Волкодав Анастасією та
Твердохлеб Олександром в ДЗ «Луганський медичній університет».
3. Управління охорони здоров'я Рубіжанської міської ради укладає
договір на проходження курсу інтернатури Волкодав Анастасії та Твердохлеб
Олександра з ДЗ «Луганський державний медичний університет».
4. Рубіжанська міська рада на засіданні сесії затверджує договір на
проходження курсу інтернатури з ДЗ «Луганський медичний університет.
5. Управління охорони здоров'я Рубіжанської міської ради щомісяця,
згідно акту виконаних робіт, сплачує кошти.

6. Щороку підсумки виконання Програми надаються на розгляд сесії
міської ради.

Ресурсне забезпечення Програми.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого
бюджету, інших джерел, які не заборонені діючим законодавством України.
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у
місцевому бюджеті головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання
Програми, інших джерел.
Розпорядники коштів.
Управління охорони здоров'я Рубіжанської міської ради.
Очікувані результати виконання Програми.
Зменьшення дефіциту медичних кадрів у системі охорони здоров'я міста за
рахунок підготовки лікарів за кошти міського бюджету.
Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Управління охорони здоров'я Рубіжанської міської ради у першому кварталі
наступного за звітним періодом року надає інформіцію постійній комісії міської
ради із соціальних питань.

Керуючий справами виконкому

Ю.Арцев

