ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХV сесія VІ скликання

РІШЕННЯ
Проект

від «___» ___________ 2012 року

№_____ - VІ

Про внесення змін до комплексної
обласної програми «Здоров’я
Слобожанщини» на 2012-2014 роки,
затвердженої рішенням обласної ради
від 26 квітня 2012 року № 395-VІ

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до розділу 7 комплексної обласної програми «Здоров’я
Слобожанщини» на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 26 квітня 2012 року № 395-VІ, а саме виклавши підпункт 3.2. пункту 3 та
підпункт 12.13. пункту 12 у наступних редакціях:
«
№
п/п

3

Розділи та заходи програми,
терміни їх виконання
Організація надання окремих
видів медико-соціальної допомоги
3.2. Забезпечення закладів охорони
здоров’я витратними матеріалами
для оперативних втручань при
лікуванні катаракти
у жителів районів області,
в тому числі із передачею
відповідних субвенцій
адміністративно-територіальним
одиницям Харківської області:
Дергачівському району

Безпосередній
виконавець

Учасники

КЗОЗ «Обласна
клінічна лікарня –
Центр екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф»,
КЗОЗ
Красноградська
центральна
районна лікарня,

КЗОЗ «Обласна
клінічна лікарня –
Центр екстреної
медичної допомоги
та медицини
катастроф»,
Красноградська,
Харкіська,
Дергачівська,
Первомайська
районні державні

Розробник: Головне управління охорони здоров'я ХОДА, 705-10-85

Обсяги
видатків
на 2012р.,
грн.
2597560,0

80 488,0

Красноградському району

Місту Куп’янськ

КЗОЗ
Мереф’янська,
центральна
районна лікарня,
КЗОЗ РТМО
«Дергачівська
центральна
районна
лікарня», КЗОЗ
Первомайська
центральна
районна лікарня,
КЗОЗ
«Куп’янська
центральна
міська лікарня»

Місту Первомайський

Харківському району

Всього по п.3.2.
12 Програмні заходи з протидії
захворюванню на туберкульоз
12.13. Виготовлення проектнокошторисної документації на
встановлення вентиляції в
протитуберкульозних закладах
охорони здоров’я, у яких надається
медична допомога хворим на
мультирезистентний туберкульоз

адміністрації,
Красноградська,
Харкіська,
Дергачівська,
Первомайська
районні ради,
Куп’янська,
Первомайська
міські ради ,
КЗОЗ
Красноградська
центральна
районна лікарня,
КЗОЗ
Первомайська
центральна
районна лікарня,
КЗОЗ
Мереф’янська,
центральна
районна лікарня,
КЗОЗ РТМО
«Дергачівська
центральна
районна лікарня»,
КЗОЗ
«Куп’янська
центральна міська
лікарня»

80 488,0

80 488,0

80 488,0

80 488,0

3000000,0

Управління
капітального
будівництва
Харківської
обласної
державної
адміністрації,
КЗОЗ
«Обласний
протитуберкульозний
диспансер №3»,
КЗОЗ «Обласний
протитуберкульозний
диспансер №4»,
КЗОЗ «Обласна
туберкульозна
лікарня №1»,

Управління
капітального
будівництва
Харківської
обласної
державної
адміністрації,
КЗОЗ «Обласний
протитуберкульозний
диспансер №3»,
КЗОЗ «Обласний
протитуберкульозний
диспансер №4»,
КЗОЗ «Обласна
туберкульозна
лікарня №1»,

Розробник: Головне управління охорони здоров'я ХОДА, 705-10-85

49 665,0

37 500,0

ДЗОЗ «Обласна
туберкульозна
лікарня №3»

ДЗОЗ «Обласна
туберкульозна
лікарня №3»

Всього по п.12.13.

62 835,0

150 000,0

».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
обласної ради: з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства
та соціального захисту населення (Стронов А.О.) та з питань бюджету
(Немикіна Л.П.).

Голова обласної ради

Розробник: Головне управління охорони здоров'я ХОДА, 705-10-85

С. Чернов

