
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Про внесення змін до комплексної 
обласної програми «Здоров’я 
Слобожанщини» на 2015 – 2016 роки,  
затвердженої рішенням обласної ради 
від 05 березня 2015 року № 1152-VІ 
 
 

З метою забезпечення своєчасної та ефективної реалізації заходів 
комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини»  
на 2015 – 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 05 березня  
2015 року № 1152-VІ, з урахуванням внесених змін до показників обласного 
бюджету по галузі охорони здоров’я на 2015 рік, на підставі статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада  

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
Внести зміни до комплексної обласної програми «Здоров’я 

Слобожанщини» на 2015 – 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради  
від 05 березня 2015 року № 1152-VІ (далі – Програма), а саме: 

1. Пункт 9 Паспорта Програми викласти у такій редакції: 
«9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для  

реалізації заходів Програми, становить 84 341 846,0 грн, у тому числі  
у 2015 році – 84 341 846,0 грн, у 2016 році – будуть визначені та в установленому 
порядку затверджені при формуванні показників обласного бюджету на  
2016 рік, із урахуванням конкретних показників, зокрема цінової політики.». 

2. Абзац другий розділу 5 Програми викласти у такій редакції: 
«Обсяги фінансування Програми складають усього 84 341 846,0 грн, у тому 

числі у 2015 році – 84 341 846,0 грн, у 2016 році – будуть визначені  
та в установленому порядку затверджені при формуванні показників обласного 
бюджету на 2016 рік, із урахуванням конкретних показників, зокрема цінової 
політики.». 
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3. У розділі 7 «Напрями діяльності та заходи Програми  
на 2015 – 2016 роки»: 

– викласти пункт 1.1 підрозділу 1 «Удосконалення медичної допомоги 
матері та дитині» та підрозділ 10 «Удосконалення медичної допомоги при 
ендокринних захворюваннях» у такій редакції (додається); 

– доповнити розділ підрозділом 19 «Забезпечення хворої дитини  
на фенілкетонурію спеціальним лікувальним харчуванням іноземного 
виробництва за рахунок медичної субвенції з державного бюджету» 
(додається); 

– у графі «Разом» та у колонці «Орієнтовні обсяги фінансування на  
2015 рік, грн » цифри 69 285 746,0 замінити цифрами 84 341 846,0. 
 
 
 
Голова обласної ради С. Чернов 


