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Про розроблення та узгодження 
проекту Районної програми 
забезпечення лікарів 
Старобільського району службовим 
житлом на 2017 -2020 роки

Одним із основних завдань органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування.

Прийняття Програми зумовлене необхідністю забезпечення житлом 
лікарів закладів охорони здоров’я Старобільського району.

Програма забезпечення лікарів Старобільського району службовим 
житлом на 2017 - 2020 роки - це комплекс заходів, спрямованих на розв'язання 
проблеми забезпечення житлом лікарів. Останніми роками в Старобільському 
районі погіршилась ситуація з наданням населенню медичної допомоги в 
зв’язку з відсутністю лікарів певних напрямів.

Для залучення медичних працівників необхідно надати їм певні соціальні 
гарантії. Надання придатного для проживання помешкання дасть змогу 
залучити до роботи в закладах охорони здоров’я Старобільського району 
спеціалістів із дефіцитних медичних спеціальностей та зупинити міграційні 
процеси серед лікарів району.

Часткове розв’язання проблеми забезпечення житлом лікарів, в тому 
числі молодих сімей, в кінцевому результаті дасть змогу залучити на вакантні 
посади професійні кадри, зменшити їх плинність, що суттєво підвищить якість 
медичних послуг. Не вирішення кадрової проблеми РТМО і РЦ ПМСД в 
найближчі роки може поставити під загрозу систему охорони здоров’я району 
та позбавити можливості отримання мешканцями району кваліфікованої 
безоплатної медичної допомоги.

На підставі Основ законодавства України про охорону здоров’я від 
19.11.1992 № 2801-XII, постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 
року № 208 „Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я”, 
постанови Ради Міністрів Української PCP від 4 лютого 1988 р. №37 "Про 
службові жилі приміщення", пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”:



1. Юридичному сектору райдержадміністрації разом із КУ 
«Старобільське РТМО» та КУ «Старобільський РЦ ПМСД» розробити Районну 
програму забезпечення лікарів Старобільського району службовим житлом на 
2017-2020 роки у відповідності до Порядку розроблення, затвердження 
районних цільових програм, їх фінансування і моніторингу, затвердженого 
рішенням районної ради від 10.07.2012 року № 17/7, та надати її для розгляду 
на постійних комісіях районної ради з подальшим затвердженням на сесії.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Григоренко О.О.
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