УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(вісімнадцята сесія сьомого скликання)

23 лютого 2018 року
смт. Козелець
№ 21-18/VII
Про внесення змін до рішення третьої
сесії районної ради сьомого скликання
від 13 січня 2016 року № 48- 3/VII
«Про районну Програму забезпечення
житлом медичних працівників району
на 2016 – 2020 роки»
Відповідно до статті 77 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров'я», з метою забезпечення житлом лікарів
закладів охорони здоров’я району, керуючись статтею 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення третьої сесії районної ради сьомого
скликання від 13 січня 2016 року № 48-3/VII «Про районну Програму
забезпечення житлом медичних працівників району на 2016 – 2020 роки», а
саме:
1.1. Пункт 4 Програми викласти в наступній редакції:
4. Шляхи та способи розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми забезпечення медичних працівників житлом
необхідно:
- визначити умови забезпечення житлом працівників закладів охорони
здоров’я в кожній адміністративно-територіальній одиниці (насамперед –
лікарі-загальної практики/сімейної медицини, лікарі-спеціалісти, які
необхідні для забезпечення медичної допомоги населенню території);
- визначити перелік вакансій на посадах спеціалістів медичного
профілю (лікарів та середнього медичного персоналу) району;
- визначити обсяги будівництва та придбання житла, капітального
ремонту приміщень з метою надання їх під житло;

- визначити основним виконавцем Програми (розпорядником коштів) з
будівництва житла медичним працівникам – Козелецьку центральну районну
лікарню та Козелецький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги.
Кошти районного бюджету, передбачені на Програму, спрямовуються
до Козелецької центральної районної лікарні або Козелецького районного
центру первинної медико-санітарної допомоги для здійснення будівництва
(реконструкції) та придбання житла медичним працівникам.
Козелецька центральна районна лікарня формує перелік вакансій у
закладах охорони здоров’я району.
Розмір коштів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
визначається, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного
члена сім'ї та додатково 10 кв. метрів на сім’ю (далі – нормативна площа),
вартості будівництва житла за цінами, що діють на час виконання Програми
в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому розрахункова
вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати
опосередкованої вартості його спостереження, що склалася в регіоні
відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України.
Житло, придбане (реконструйоване) або побудоване за рахунок коштів
даної Програми, відноситься до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міста Козелецького району. За призначенням житло, одержане
відповідно до цієї Програми, відноситься до категорії житлового фонду
спеціального призначення.
Житло, одержане відповідно цієї Програми, буде знаходитись на
балансі Козелецької центральної районної лікарні або Козелецького
районного центру первинної медико-санітарної допомоги.
Житло надається для проживання медичним працівникам, які уклали
контракт з Козелецькою центральною районною лікарнею або Козелецьким
районним центром первинної медико-санітарної допомоги на термін не
менше 15 років. Житло може бути передано у власність медичним
працівникам безкоштовно відповідно до вимог чинного законодавства
України. У разі дострокового розірвання контракту з ініціативи медичного
працівника без поважних причин він має повернути одержане житло або
компенсувати його вартість. При розірванні контракту з інших підстав
питання про залишення житла у власності медичного працівника
приймається рішенням сесії ради, у власності якої знаходиться відповідне
житло на її пленарному засіданні.
1.2. Додаток 1 до вказаного рішення викласти в новій редакції згідно
додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального
захисту населення.
Заступник голови районної ради

К.І.Биковець

Додаток 1
до рішення вісімнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 23 лютого 2018 року № 21-18/VII

Напрями діяльності та заходи
Програми забезпечення житлом медичних працівників району
на 2016 - 2020 роки
№
п/п
1.

Назва
напрямку
діяльності

Перелік
заходів
програми

Забезпечення Забезпечення
медичними
житлом
кадрами
(будівництво)
закладів
охорони
здоров’я

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

Строк
виконання
заходу
2016-2020
роки

Виконавці
Козелецька
центральна
районна
лікарня,
Козелецький
районний центр
первинної
медикосанітарної
допомоги

Джерела
фінансування
Районний
бюджет

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(тис. грн.)
Всього -2500,0,
у тому числі:
2016 р.- 500,0
2017 р.- 500,0
2018 р.- 500,0
2019 р. – 500,0
2020 р. – 500,0

Очікуваний
результат
- підвищення рівня
забезпеченості
медичними кадрами
закладів охорони
здоров’я;
- зниження рівня
захворюваності
населення;
- покращення
демографічної
ситуації.

Л.О.Набільська

