
Звіт по роботі відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради за 2017 рік. 

1. Проведено реєстрацію відділу відповідно до вимог чинного законодавства. 

2.  Надано консультацій громадянам, які звертались до відділу – 3. 

3.  Надано інформаційних довідок для населення по телефону – 20. 

4.  Прийнято участь у нарадах при міському голові – 4. 

5.  Складено та подано квартальний звіт до Бердичівського УДКСУ – 4. 

6.  Складено та подано зведений квартальний звіт до Бердичівського УДКСУ – 4. 

7.  Складено та подано звіт  про суми нарахованої зарплати та ЄСВ – 12. 

8.  Подано до ГУ ДФС у Житомирській області квартальний звіт 1-ДФ - 4 

9.  Оформлено договорів на товари та послуг, що закуповуються відділом – 17./11 

10.  Проведено фінансування підзвітних установ по розподілам за видатками 

кошторису на 2019р – 499. 

11.  Проведено аналітична робота у відділі. 

12.  Оформлено та подано до Бердичівського УДКСУ довідки про зміни до 

помісячного плану асигнувань. 

13.  Оформлено та подано до Бердичівського УДКСУ реєстри про внесення змін по 

підвідомчим установам - 55. 

14.  Реалізовано  «Грантова угода про співробітництво щодо реалізації 

пріоритетного Проекту між Бердичівською міською радою та Регіональним 

екологічним центром для центральної та Східної Європи» по проекту 

“Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі інфекційного корпусу 

Бердичівської центральної міської лікарні по вул. Здоров’я, 1 в м. Бердичеві ” 

15. Оформлено зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік та подано 

відповідні паспорти до Бердичівського УДКСУ, фінансового управління та 

оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради. 

16.  Оформлено зміну до наказу "Про внесення змін до паспорту бюджетної 

програми" та подано відповідний наказ до Бердичівського УДКСУ, фінансового 

управління та оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради. 

17.  Внесено інформацію до єдиного веб- порталу використання публічних коштів. 

18.  Опрацьовано документи, які надійшли від «Бердичівська центральна міська 

лікарня» та КЗ « Бердичівський міський центр первинної медико – санітарної 

допомоги». 

19.  Опрацьовано Постанови та накази щодо створення Госпітальної ради, 

проведено розрахунок учасників від кожної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

20.  Підготовлено проект рішення щодо делегування представників міста до 

Госпітальної ради з подальшим затвердженням на сесії міської ради. 

21.  Організовано та проведено перше засідання Госпітальної ради. 

22.  Направлено на Міністерство охорони здоров’я України та Житомирську 

обласну державну адміністрацію запити щодо збільшення обсягів медичної 

субвенції.  

23.  Опрацьовано та надано відповіді на  скарги  на Урядову гарячу лінію. 

24.  Розроблено та подано на затвердження сесії міської ради рішення про внесення 

змін до "Міської програми розвитку галузі  охорони здоров’я міста Бердичева на 

2016-2020 роки". 

25.  Та ін. 


