Відділ охорони здоров’я
Начальник: Коцан Лариса Стефанівна
Адреса: вул. Закревського, 81/1, каб. 604
Телефони: 530-86-29, 532-28-20
Е-пошта: r_desn@ukr.net
Розклад роботи: пн. – чт. З 09.00 до 18.00, пт. З 09.00 до 16.45
Обідня перерва: з 13.00 до 13.45
Основні функції:
- забезпечення реалізації державної політики у  сфері охорони здоров’я на території Деснянського району  міста Києва.
- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України,  інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
- аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в галузі охорони здоров’я у межах Деснянського району міста Києва та вживає заходів до усунення недоліків;
- здійснює моніторинг виконання цільових програм  щодо медичної допомоги населенню;  
- здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування охорони здоров’я;
  - здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації на території району;
- забезпечує прогнозування та планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я у Деснянському районі міста Києва; 
- сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.
Інформація відділу
Заклади охорони здоров’я, віднесені до сфери управління 
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
№ п/п
Назва закладу
Адреса закладу
П.І.П. керівника
телефон
1.
КНП КДЦ
Вул. Закревського, 81/1
Лимар
Юрій Вікторович
530-62-43
2.
КНП ЦПМСД № 1
Просп. Маяковського, 32б
Батін Валерій Олександрович
515-24-22
3.
КНП ЦПМСД № 2
Вул. Драйзера, 19
Трушкіна
Людмила Іванівні
515-73-21
4.
КНП ЦПМСД № 3
Вул. Матеюка, 3
Шугалевич
Олег Вікторович
513-82-40
5.
КНП ЦПМСД № 4
Бульвар Вигурівський, 4
Петришина Ганна Василівна
532-72-96
Інформація відділу
 
 
 

 
 
 
Начальник відділу охорони здоров'я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Коцан Лариса Стефанівна


