
Протокол  

 

Засідання робочої групи  

з питань формування бюджетного запиту та пропозицій до проекту 

рішення обласної ради про бюджет на 2017 рік 

 

30 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. Обговорення питань щодо функціонування підпорядкованих закладів у 

2018 бюджетному році.  

 

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» Жиденко А.М. 

 

Вирішили: 

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

 

2. Керівникам обласних медичних закладів, закладів освіти та 

культури, підпорядкованих Управлінню, забезпечити: 

- економне використання комунальних послуг та енергоносіїв в 

натуральному та грошовому виразах, запровадити дієві заходи з економії 

енергоносіїв та щоденний моніторинг їх використання; 

- ефективне використання ліжкового фонду; 

- цільове та раціональне використання коштів, передбачених на 

медикаментозне забезпечення та харчування пацієнтів; 



-  цільове використання коштів, передбачених на медикаментозне 

забезпечення та лікування окремих категорій хворих, зокрема: лікування 

методом гемодіалізу та перитонеального діалізу осіб із хронічною нирковою 

недостатністю, придбання імуносупресивних препаратів для осіб із 

трансплантованими органами, лікувального харчування для дітей, хворих на 

фенілкетонурію, слухових апаратів для дорослих та дітей, хіміопрепаратів 

для онкологічних та гематологічних хворих; 

- максимальне використання системи ProZorro при проведенні  

закупівель товарів, робіт і послуг; 

- враховуючи обмежений обсяг коштів, передбачених на 2018 рік, 

зокрема на виплату заробітної плати з нарахуваннями, запровадити, 

починаючи з січня 2018 року режим економії бюджетних асигнувань з метою 

максимального направлення вивільнених коштів на оплату праці.  

 

 

 

Начальник Управління,  

голова робочої групи       Гармаш П.П. 

 

 

 

Секретар робочої групи       Одуло Ю.М.  
 

 

 


