
Протокол  

 

Засідання робочої групи  

з питань формування бюджетного запиту та пропозицій до проекту 

рішення обласної ради про бюджет на 2017 рік 

 

20 листопада 2017 року       м.Чернігів 

 
Головує: начальник Управління охорони здоров'я ОДА Гармаш П.П. 

 

 

Присутні члени робочої групи: Гармаш П.П., Здор А.І.,           

Жиденко А.М., Василинчук В.В., Скрипка О.А., Одуло Ю.М.     

 

Питання, які розглядалися на засіданні: 

 

1. Опрацювання попередніх показників видатків обласного бюджету на 

сферу охорони здоров'я на 2018 рік за всіма кодами економічної класифікації 

видатків.  

 

Вступне слово: Гармаш П.П. 

 

З питання, яке розглядалося  доповіла: Здор А.І. – заступник 

начальника Управління - начальник відділу економіки, моніторингу та ви 

конання загальнодержавних і регіональних програм.  

 

В обговоренні взяли участь начальник Управління охорони здоров'я 

Гармаш П.П.,  голова Чернігівського обласного осередку асоціації хірургів 

України Василинчук В.В., голова асоціації головних лікарів Чернігівської 

області, головний лікар КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» Жиленко А.М. 

 

Вирішили: 

 

1. Інформацію з питання, що розглядалося, взяти до відома. 

 

2. Заступнику начальника Управління Здор А.І.: 

 

- провести розподіл контрольних показників медичної субвенції та обласного 

бюджету на 2018 рік в розрізі підпорядкованих лікувально-профілактичних 

закладів, закладів освіти та культури відповідно; 

- узагальнити отриману від закладів інформацію та підготувати і надати до 

Департаменту фінансів облдержадміністрації матеріали за запропонованими 

формами «Розподіл орієнтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на 



утримання установ, підпорядкованих Управлінню охорони здоров’я»  і 

додаток 3 до рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік»;  

- узагальнити потребу підпорядкованих Управлінню закладів на 2018 рік в 

коштах на енергоносії та комунальні послуги; 

- здійснити розподіл цільових коштів для забезпечення хворих на цукровий  і 

нецукровий діабет між лікувально-профілактичними закладами області, 

враховуючи пропозиції Деснянської ОТГ; 

- здійснити розподіл коштів субвенції з Державного бюджету на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань, враховуючи пропозиції Деснянської ОТГ; 

- підготувати бюджетні запити;  

- підготувати та направити до Міністерства охорони здоров'я України  лист 

щодо дефіциту коштів медичної субвенції.  

 

 

 

 

Начальник Управління,  

голова робочої групи       Гармаш П.П. 

 

 

 

Секретар робочої групи       Одуло Ю.М.  
 

 


