
Протокол

Засiдання робочо.і. групи
з питань формування бюджетного запиту та пропозицiй до проекту

рiшення обласно.і. ради про бюджет на 2020 рiк

19 липня 2019 року                                                                м.Чернiгiв

Головус: начальник Управлiння охорони здоров'я ОдА Гармаш П.П.

Присутнi члени робочо.і. групи: Гармаш П.П., Здор А.1.,  дейкун М.П.,
Карета О.П, Василинчук В.В., Одуло Ю.М.

Питання, якi розглядалися на засiданнi:

1.   Схвалення   крафiку   засiдань   робочо.і.   1рупи   з   питань   формуванш
бюджетного  запиту  та пропозицiй  до  проекту рiшення  обласно.і. ради  про
бюджет  на  2020  рiк    та    напрацювання  перелiку  питань,  якi  необхiдно
врахувати при формуваннi проекту обласного бюджету на 2020 рiк.

Вступне слово: Гармаш П.П.

З   питання,  гке   розглядалося     доповiла:   Здор   А.1.  -  заступник
начальника Управління  -  начальник вiддiлу  економiки,  монiторингу та ви
конання загальнодержавних i регiональних програм.

'

В  обговореннi  взяли участь  начальник Управлiння  охорони здоров'я
Гармаш   П.П.,      Голова   ПОстiйно.1.   комiсi.1.   з   Питань   охорони   здоров'я,
соцiального захисту населення та у справах учасникiв АТО обласно.і. ради,
головний   лiкар   КЛПЗ    «Чернiгiвський   обласний   протитуберкульозний
дисгансер» дейкун М.П., член постiйно.і. комiсi.і. з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення та у справах учасникiв АТО  обласно.і. ради,
головнийлiкарКJШЗ«Чернiгiвськаобласнадитячалiкарня»КаретаО.П.

Вирiшили:

1.    Iнформацiю з питання, що розглядалося, взяти до вiдома.
2.    Цроводити    засiдання   робочо.і.   1рупи    з    питань    формування

бюджетного  запиту та гропозицiй  до  проекту рiшення  обласно.і. ради  про
бюджетна2020рiкщомісяцякожногодругоговiвторка.

За необхiдностi засiдання може проводитися частiше. Про змiну часу
засiданьтадодатковiзасiданнячленiвРобочо.і.1рупиiнформуеЗдорА.1.



3 . Заступнику начальника Управлiння Здор А.1. :
3 .1. направити запити:

-   до   лiкувально-профiлактичних   закладiв,   комунальних   некомерцiйних
пiдприсмств   обласного   пiдпорядкування   щодо   формування   потреби   в
асигнуваннях на 2020 рiк;
-  до  обласно.і.  лiкарнi    щодо  розрахунку  потреби  в  коштах  на  закупiвлю
витратних матерiалiв для проведення гемодiалiзу,  перитонеального дiалiзу,
закупiвлi   iмунодепресантiв  для  хворих  з   трансплантованими   органами,
слухових апаратiв та ендопротезiв;
-    до  обласно.і.  дитячо.і.  лiкарнi  щодо  розрахунку  потреби  в  коштах  для
закупiвлi  слухових  апаратiв  для  дiтей  та  лiкворо-шунтуючих  систем  для
лiкування мозку при гiдроцефалi.і. у дiтей;
- до обласного центру радiацiйного захисту та оздоровлення населення щодо
розрахунку  потреби  в  коштах  для  закупiвлi  лiкувального  харчування  для
дiтей, хворих на фенiлкетонурiю.

3.2.     при  проведеннi  розрахункiв  потреби  в  коштах  на  2020  рiк
враховувати  змiну  статусу  медичних  закладiв  з  комунальних  лiкувально-
профiлактичних   закладiв   на   комунальнi   некомерцiйнi   пiдприсмства   та
можливу змiну .і.х фiнансування з 1 сiчня 2020 року.
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Начальник Управлiння,
голова робочо.і. групи

Секретар робочо.і. групи

Гармаш П.П.

одуло ю.м.


