
 

Звіт про роботу 

 управління охорони здоров'я міської ради  

у ІV кварталі 2018 року 

 
№ 
п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1. Проведення оперативних нарад з 

керівниками закладів охорони здоров’я 

міста, їх заступниками, міськими 

позаштатними спеціалістами-експертами, 

бухгалтерською службою закладів охорони 

здоров'я міської ради 

Щотижня Виконано 

2. Засідання комісії інфекційного контролю за 

туберкульозом  

Засідання проведено 08.11.2018р. 

Листопад 

2018 

Виконано 

3. Засідання колегії управління охорони 

здоров'я міської ради. 

Засідання проведено 21.12.2018р. 

1 раз на 2 

міс. 

(жовтень, 

грудень 

2018р.) 

Виконано 

4. Засідання експертної ради при виконавчому 

комітеті міської ради. 

Проведено 3 засідання Експертної ради: 

 засідання експертної ради №9 

(31.10.2018р.) – 50 звернень на 

загальну суму 98 000 грн; 

 засідання експертної ради №10 

(29.11.2018р.) – 49 звернень на 

загальну суму 102 800 грн; 

 засідання експертної ради №11 

(19.12.2018р.) – 54 звернень на 

загальну суму 128 000 грн. 

1 раз на міс. Виконано 

5. Засідання міської експертної протиракової 

комісії. 

 Засідання відбулося 19.11.2018р. 

Грудень 

2018р. 

Виконано 

6. Медичний супровід патріотично-виховних, 

культурно-масових, спортивних заходів, 

організованих на відзначення 

загальнодержавних, релігійних свят та 

заходів місцевого значення, та зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Забезпечено  медичні супроводи 20 заходів. 

За 

залученням 

Виконано 

7. Виступи в засобах масової інформації 

керівництва управління охорони здоров'я 

За 

залученням 

Виконано 



міської ради та закладів охорони здоров’я 

міста: проведено 21 виступ. 

8. Моніторинг основних показників роботи 

закладів охорони здоров’я міста. 

Щотижня 

Щомісяця 

Виконано 

9. Розгляд звернень: розглянуто 69 звернень 

громадян, 11 запитів на публічну 

інформацію, 10 депутатських звернень. 

Відповідно 

до вимог 

чинного 

законода-

вства 

Виконано 

10.  Моніторинг виконання урядової програми 

«Доступні ліки». Виконання плану 100 %. 

Щомісячно Виконано 

11. Участь в оперативних нарадах міського 

голови: підготовлено та заслухано 6 

доповідей: «Про підготовку 

підпорядкованих медичних закладів до 

роботи в зимовий період», «Про ситуацію з 

вірусними захворюваннями» (З доповіді), 

«Про кількість підписаних декларацій 

жителями міста з лікарями», «Про ремонтні 

роботи в ЗОЗ». 

Щотижня Виконано 

12. Моніторинг надання допомоги: 

- внутрішньо переміщеним особам; 

- учасникам бойових дій, учасникам 

АТО 

Щомісячно Виконано 

13. Моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ, 

охоплення вакцинацією. 

Дана інформація постійно публікується на 

офіційному сайті управління та соціальних 

мережах. 

Щомісячно Виконано 

14. Продовження кампанії «Обери лікаря». 

Станом на 04.01.2019р. укладено 175 713 

декларацій. 

Щотижня Виконано 

15. Підготовка рішень виконавчого комітету 

міської ради, сесії міської ради. 

Підготовлено 8 рішень виконавчого 

комітету, 5 рішень сесії міської ради  

За 

потребою 

Виконано 

16. Підготовка наказів УОЗ з основної 

діяльності. 

Підготовлено 77 наказів 

За 

потребою 

Виконано 

17. Здійснення моніторингу в закладах охорони 

здоров’я міста: 

- фінансової діяльності; 

- закупівель, титульних робіт; 

- енергетичний моніторинг. 

 

 

Щодня 

Щотижня 

Щотижня 

Виконано 

 


