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Киj'вськоIо об,пасrIою Дер)iавrlою алмiнiст,раrtiсtо розI,лянуто Вашt заIlи,г

tllo/lo наllанtIя вихijtноr,о IJoMepy й лати листа до I\4itliс,герсr,ва регiолlаJIь}{оI,о

розt]и,гку, буztiвI-1иltl,ва та жиl,JIоI]о-комуtlаJl|)lIоI,о I,осtIо/tарс,гва l,а

N4iгriстсрстtsа охороIlи з/lоров'я УкраТttи.

За результа,гами розгJIяду КиТвська обласtlа ltepжaBнa адмirriсr,раltiя в

межах компеl]еIlцiТ rlадас iнформаrrirо.

/[ода,гок: rra 4 apKyrrrax (а.пресаl,у на eJIeктpoIlIIy алресу).

Засr,уll tl tl l( l,oJlOI]tt /[пrи,r,ро I lД:}АРlal I К()

Kttptt,tettKtl 2lJ6-86-6З
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Вiддiл доступу до публiчноТ
iнформацii' Департаменту
комунiкацiй та вза€модii з
громадськiстю КиiЪськоi
облдержадмiнiстрацiТ

загальним вiддiлом апарату облдержадмiнiстрацii, вiдповiдно докомпетенцii, розглянуто запит гр.Щсленi м. вiд 2з.08.2019
J\b д-550/01-23 та iнформуемо, що вихiднi листи, адресованi MiHicTepcTBy
регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комун€шьного господарства
УкраiЪи та MiHicTepcTBy охорони здоров'я УкраТни за коротким змiстом',,про
внесення змiн У план спроможноi мережi" У перiод . ipu""" 2O].g рокУ, У
заг€LIlьноМу вiддiлi апаратУ КиiЪськоi облдержадмiнiстрацii не заресстрованi.

IнформаЦiя надаеться для под€шьшого опрацювання.

начальник загального
вiддiлу апарату адмiнiстрацii Людмила ЛIНЕВИЧ



КИIВСЪКА ОЫIАСНА ДЕРКАВНА ЦМШIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

вул.IОрй Ьшеrлсъ 40, м.IQац йl 19, тш,/фкс: (оц)2м:l4-gl
Bmail gukф@ulc.net Кол еЩРПОУ 2lЩ7 Ф.|

!епартамент комунiкацiй та
взасмодii з громадськiстю
Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

!епартаментом регiонального розвитку КиТвськоТ обласноТ державноI
адмiнiстрацiт (далi - !епартамент), в межах компетенцiт, розглянуто запит на
отримання публiчнот iнформацii гр. !елiнi м. стосовно внесення змiн у План
спроможноi мережi Киево-святошинського району та iнформусмо, що до
Щепартаменту лист вiд Кисво-Святошинськот рдА за вихiдним номером 07- |61162з
вiд 23 травня 2019 р.не надходив.

Виконуючий обов'язки
директор а департаменту Андрiй РОМАНЕНКОj@,{

Iрина Моруг а 206-'7 4 -З8



КИiВСЬКА ОБЛДСtIА ЛЕРЖАВFIА АДГИIНIСТРАЦIrI
/ti,] п А P:I,AN{ EI{T oxol,o н и злоров, явУл, Сiчсlвих Стрiлr,цiв, 4|;:: УъЪl'й]: :." фi19.-Ёйiйtй) 484-17_58

kг.пеt код сдрitоу ozo rzBbd
.08.20l9 Jф

На ЗIП мД-550/0l -23 вiд 23.08.2019

дерх(ав}i оi адмi rr iсr.рацii

.Щепар,гаМентоМ охоронИ здоров'Я КиiвськоТ обласноi лерхсавноiадмiнiстрацiI, в межах компетеrrцiТ, розглянуl.о запит I{a rlублiчну
iнформашiю l.р. fiслiнi М.

З урахуваFILIяМ листа Кисво-СВятошинськоТ районноi державноТ
алмirriстрацiТ вiд 2З.05.20l9 Jфl1-2l/3030/0з/зз-20l9 вiд 2з.05.20l9, змiн
адмiнiстРативно-територiальногО устроЮ IIа територiях планування
лепартаМентоМ охоронИ здоров'Я КиiвськоТ обласrrоТ державнОТ алмiгriстрацiТ
вiдповiдно ло пунк,гу l частини 5 Порядку формування спроможних мереж
НаданIIя первинtrоТ медичrtоТ допомоги, затверлженого нака.}ом MirlicTepcTBa
охороI|И злоров'Я УкраТни, Мiнiс,герСтва регiоtIаJ]ьtIоI,о розвитку, будiвтrиllтва
1,а житлово-комунаJIьIIоr.о госIIодарс,гва УкраТни 0б.02.20l 8 J.lr 178124,
i{аIIравлеIIО IloBY рс/цакltiкl ПлаrlУ сIIроможноi' мерсжi ltаданttя ttервинноi'
ме/tичttоТ доIlомоги у Киiвськiй обllаст,i ло MirricTepcTBa охорони зlIоров'я
Украiни для пого/Iження (додасться).

CTartoM на 27.08.20l9 вiдповilti пе оl,римiлIIо.

Засryпник лItректора ()лекс:tllлр Cl] IT'J] И Й

С'тсзеряttський 484 ] 5 9]
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