
 

УКРАЇНА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 07.07.2017   м. Чернігів №  190 
 

 

Про утворення робочої групи з питань 

формування бюджетного запиту та 

пропозицій до проекту рішення обласної  

ради про бюджет на 2018 рік  

 

На виконання положень Бюджетного регламенту Чернігівської 

обласної ради, Порядку організації бюджетного процесу, затверджених 

рішенням шостої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради 29 

вересня 2016 року №3-6/VII  та у зв’язку з проведенням роботи по 

формуванню попередніх показників обласного бюджету на сферу охорони 

здоров'я, 

1. Утворити робочу групу з питань формування бюджетного запиту 

та пропозицій до проекту рішення обласної ради про бюджет на 2018 рік  

(далі - Робоча група) (додається).       

         Термін до 01.08.2017 

 

2. Заступнику голови Робочої групи Здор А.І. забезпечити: 

2.1. залучення до роботи по формуванню бюджетного запиту і 

пропозицій до проекту рішення обласної ради про бюджет спеціалістів 

Управління охорони здоров’я та лікувально-профілактичних закладів. 

За необхідністю 

2.2. складання та оприлюднення на офіційному веб-сайті Управління 

графіку засідань Робочої групи. 

3. Секретарю Робочої групи Одуло Ю.М. за результатами засідань 

Робочої групи складати протоколи та оприлюднювати їх на офіційному        

веб-сайті Управління. 

Впродовж 3 робочих днів після засідання 

 

4. Начальнику обласного центру інформаційно-аналітичних 

технологій та пропаганди здорового способу життя Тарасовському В.О. 

забезпечити інформаційний супровід бюджетного процесу та сталу роботу 

веб-сайту Управління. 



5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

начальника Здор А.І.  

 

 

 

Начальник Управління      П.П.Гармаш 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Склад робочої групи  

з питань формування бюджетного запиту та 

пропозицій до проекту рішення обласної ради про бюджет 

 

 
Гармаш Петро 

Петрович 

Начальник Управління охорони здоров'я 

ОДА 

Голова робочої 

групи 

   

Здор Алла 

Іванівна 

Заступник начальника Управління-

начальник відділу економіки, моніто-

рингу та виконання загальнодержавних і 

регіональних програм 

Заступник голови 

робочої групи 

 

 

   

Одуло Юлія 

Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу економіки, 

моніторингу та виконання загально-

державних і регіональних програм 

Управління охорони здоров'я ОДА 

Секретар 

робочої групи 

 

   

 Члени робочої групи:  

   

Василинчук 

Валерій 

Володимирович 

Голова Чернігівського обласного 

осередку асоціації хірургів України 

 

   

Дейкун Микола 

Петрович 

Голова постійної комісії з питань 

охорони здоров’я, соціального захис-ту 

населення та у справах учасників АТО 

обласної ради, головний лікар КЛПЗ 

«Чернігівський обласний протитуберку-

льозний диспансер» 

 

   

Жиденко Андрій 

Михайлович 

Голова асоціації головних лікарів 

Чернігівської області, головний лікар 

КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» 

 

   

Карета 

Олександр 

Панасович 

Член постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення 

та у справах учасників АТО обласної 

ради, головний лікар КЛПЗ 

«Чернігівська обласна дитяча лікарня» 

 

   

Скрипка 

Олександр 

Анатолійович 

Голова Чернігівського осередку 

Української асоціації акушер-гінекологів  

 

 

Заступник начальника Управління                                                 А.І.Здор   


