
Протокол  

 

Засідання робочої групи  

з питань формування бюджетного запиту та пропозицій до проекту 

рішення обласної ради про бюджет на 2018 рік 

 

08 серпня 2017 року       м.Чернігів 

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

 

 

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

Жиденко А.М., Карета О.П., Василинчук В.В., Одуло Ю.М.     

 

Питання, які розглядалися на засіданні: 

 

1. Схвалення графіку засідань робочої групи з питань формування 

бюджетного запиту та пропозицій до проекту рішення обласної ради про 

бюджет на 2018 рік  та направлення запиту до підпорядкованих Управлінню 

закладів щодо визначення орієнтовного обсягу коштів на 2018 рік. 

 

Вступне слово: Гармаш П.П. 

 

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

начальника Управління - начальник відділу економіки, моніторингу та 

виконання загальнодержавних і регіональних програм.  

 

В обговоренні взяли участь начальник Управління охорони здоров'я 

Гармаш П.П., голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та у справах учасників АТО обласної ради, 

головний лікар КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний 

диспансер» Дейкун М.П., голова Чернігівського обласного осередку асоціації 

хірургів України Василинчук В.В. 

 

Вирішили: 

 
1. проводити засідання робочої групи з питань формування 

бюджетного запиту та пропозицій до проекту рішення обласної ради про 

бюджет на 2018 рік щомісяця кожного другого вівторка.   

За необхідності засідання може проводитися частіше. Про зміну часу 

засідань та додаткові засідання членів Робочої групи інформує Здор А.І. 

 

 

 

 



2. Заступнику начальника Управління Здор А.І.: 

- направити до підпорядкованих Управлінню закладів запит щодо визначення 

орієнтовного обсягу потреби в асигнуваннях на 2018 рік;  

- направити до обласної лікарні, обласної дитячої лікарні та обласного центру 

радіаційного захисту та оздоровлення населення запит щодо надання потреби 

в коштах для лікування хворих на цукровий діабет, хронічну ниркову 

недостатність, проведення імуносупресивної терапії хворим з пересадженими 

органами, придбання слухових апаратів, ендопротезів, лікувального 

харчування. 

- провести розрахунки потреби в коштах для забезпечення хворих на 

цукровий  і нецукровий діабет у 2017 році; 

- провести моніторинг заходів обласних програм, які потребуватимуть 

цільового фінансування у 2018 році, врахувавши при цьому обсяги 

централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України; 

 

 

Начальник Управління,  

голова робочої групи       Гармаш П.П. 

 

 

 

Секретар робочої групи       Одуло Ю.М.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


