
Протокол

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

рiшення обласно.і. ради про бюджет на 2019 рiк

23 жовтня 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.,
Карета О.П, Василинчук В.В., Одуло Ю.М.

Питання, якi розглядалися на засiданнi:

1. Опрацювання  наданих обласними лiкувально-профiлактичними закладами
розрахункiв  щодо  потреби  в  асигнуваннях для  надання  населенню  областi
медично.і. допомоги.

Вступне слово: Гармаш П.П.

З   питання,   яке   розглядалося     доповiла:   Здор   А.1.   -  заступник
начальника  Управлiння  -  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.і.   комiсi.і.   з   питань   охорони   здоров'я,
соцiального  захисту  населення  та у  справах учасникiв  АТО  обласно.і. ради,
головний    лiкар    КЛПЗ    «Чернiгiвський    обласний    протитуберкульозний
диспансер» дейкун М.П., член постiйно.і. комiсi.і. з питань охорони здоров'я,
соцiального  захисту  населення  та у  справах  учасникiв  АТО  обласно.і. ради,
головний лiкар КЛПЗ «Чернiгiвська обласна дитяча лiкарня» Карета О.П.

Вирiшили:

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

2. Заступнику начальника Управлiння Здор А.1.:
-  узагальнити  iнформацiю  лiкувально-профiлактичних  закладiв  обласного
пiдпорядкування щодо потреби в асигнуваннях на 2019 рiк;
- провести розрахунки потреби в коштах на виплату заробiтно.і. працiвникам
пiдпорядкованих Управлiнню закладiв у 2019 роцi;



-  провести  розрахунки  потреби  пiдпорядкованих  Управлiнню  закладів  на
2019 рiк в коштах на енергоносi.і. та комунальнi послуги;
- провести розрахунки потреби в коштах на виплату стипендiй, забезпечення
пiльгових    категорiй    студентiв    харчуванням,    навчальною    лiтературою,
одягом, по пiдпорядкованим навчальним закладам.
- провести монiторинг росту цiн на поливано-мастильнi матерiали, вартостi
послуг з прання бiлизни, позавiдомчо.і. охорони тощо;
-    у    зв'язку    з    проведеною    реорганiзацiсю    протитуберкульозно.і.    та
психiатрично.і.    служб    областi,    бiльш    детально    обрахувати    потреби    в
кошторисних       призначеннях       по       КЛПЗ       «Чернiгiвська       обласна
психоневрологiчна      лiкарня»      та      КЛПЗ      «Чернiгiвський      обласний
протитуберкульозний диспансер» ;
•  здiйснити  розрахунки  потреби  в  коштах,  якi  пiдлягатимуть  передачi  у
виглядi мiжбюджетного трансферту з Чернiгiвського обласного бюджету до
Харкiвського обласного бюджету за проведення обстеже.ння новонароджених
на  фенiлкетонурiю,  вроджений  гiпотиереоз,  адреногннітальний  синдром  та
муковiсцидоз.

Начальник Управлiння,
голова робочо.і. групи

Секретар робочо.і. групи

Гармаш П.П.

одуло ю.м.


