
Протокол

Засiдання робочо.1. групи
з питань формування бюджетного запиту та пропозицiй до проекту

рiшення обласно.1. ради про бюджет на 2019 рiк

13 листопада 2018 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., Василинчук В.В., Скрипка О.А., Одуло Ю.М.

Питання, якi розглядалися на засiданнi:

1.   Опрацювання  попереднiх  показникiв  видаткiв  обласного  бюджету  на
сферу охорони здоров'я на 2019 рiк за всiма кодами економiчно.і. класифiкацi.і.
видаткiв.

Вступне слово: Гармаш П.П.

З   питання,   яю   розглядалося     доповiла:   Здор
начальника   Управлiння   -   начальник   вiддiлу   економi-ки,
виконання загальнодержавних i регiональних програм.

В  обговореннi  взяли  участь  начальник  Управлiння
Гармаш П.П.,   голова Чернiгiвського обласного осередку
Укра.і.ни   Василинчук   В.В.,   голова   постiйно.і.   комiсi.і.   3
здоров'я,   соцiального   захисту   населення   та   у   справах

А.1.   -   заступник
монiторингу  та

охорони  здоров'я
асоцiацi.і.  хiрургiв
питань  охорони
учасникiв   АТОJ.                         J    _--___-__--_       +  --+-обласно.і.     ради,     головний     лiкар     КЛПЗ    -«Чернiгiвський     обласний

протитуберкульозний диспансер» дейкун М.П.

Вирiшил-и:

1. Iнформацiю з питання, що розглядалося, взяти до вiдома.

2. ,Заступнику начальника Управлiння Здор А.1. :

-  опрацювати  питання вiдповiдностi обсягу медично.і. субвенцi.і. мiнiмальнiй
розрахунковiй потребi обласних медичних закладiв;
- провести розподiл контрольних показникiв медично.і. субвенцi.і. та обласного
бюдже.ту на 20l 9 рiк в розрiзi  пiдпорядкованих лiкувально,профiлактичних
закладів, закладів освiти та культури вiдповiдно;



- узагальнити отриману вiд закладiв iнформацiю та пiдготувати i надати до
департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацi.і. матерiали за запропонованими
формами «Розподiл орiснтовного обсягу асигнувань обласного бюджету на
утримання установ, пiдпорядкованих Управлiнню охорони здоров'я»;
-узагальнити  потребу пiдпорядкованих Управлiнню закладiв на 2019 рiк в
коштах на енергоносi.і. та комунальнi послуги;
- здiйснити попереднiй розподiл  цiльових коштiв для забезпечення хворих на
цукровий   i нецукровий дiабет мiж лiкувально-профiлактичними закладами
областi, враховуючи пропозицi.і. деснянсько.і. ОТГ та подати до департаменту
фiнансiв  облдержадмiнiстрацi.і.  пропозицiю  щодо  розподiлу  мiж  обласним
бюджетом, бюджетами м.Чернiгова та деснянсько.і. ОТГ;
-    здiйснити    розподiл    коштiв    субвенцi.і.    з    державного    бюджету    на
вiдшкодування    вартостi    лiкарських    засобiв    для    лiкування    окремих
захворювань   та   подати   до   департаменту   фiнансiв   облдержадмiнiстрацi.і.
пропозицiю    щодо    розподiлу    мiж    обласним    бюджетом,    бюджетами
м.Чернiгова;
-  здiйснити  попереднiй  розподiл  цiльових  коштiв  для  лiкуваннtя  хворих
методом       гемодiалiзу      та      подати      до      департаменту      фiнансiв
облдержадмiнiстрацi.і. пропозицiю щодо розподiлу мiж обласним бюджетом,
бюджетами м.Чернiгова.

Начальник Управлiння,
голова робочо.і. групи

Секретар робочо.і. групи

Гармаш П.П.

одуло ю.м.


