
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 14 серпня 2018 року Миколаїв № 137-р 

 
 

 

Про створення робочої групи з підготовки  

проекту рішення обласної ради щодо надання  

високоспеціалізованої медичної допомоги 

хворим дітям Миколаївської області 

на території області та за її межами 

 

 

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групу з підготовки проекту рішення обласної ради 

щодо надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим дітям 

Миколаївської області на території області та за її межами у такому складі: 

 

Голова робочої групи: 
 

Кротов 

Андрій Олександрович 

 

 

- заступник голови обласної ради. 

 

 

Члени робочої групи: 

 

  

Барна  

Федір Петрович 

 

- депутат обласної ради, голова постійної комісії 

обласної ради з питань регіонального 

розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій; 

 

Демченко 

Тетяна Василівна 

 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань регіонального 

розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій; 
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Закусілов 

Андрій Миколайович 

 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму; 

 

Невеселий  

Владислав Валерійович 

 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту; 

 

Поточняк 

Володимир Степанович 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, 

розвитку зон відпочинку та туризму; 

 

представник  

департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

- за узгодженням; 

представник  

департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

- за узгодженням; 

представник управління 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

- за узгодженням. 

 

 

2. Робочій групі організувати вивчення питання щодо внесення доповнень 

до Програми економічного і регіонального розвитку Миколаївської області на 

2015-2017 роки «Миколаївщина-2017» (зі змінами та доповненнями) стосовно 

передбачення в обласному бюджеті витрат для надання високоспеціалізованої 

медичної допомоги хворим дітям Миколаївської області на території області                 

та за її межами. 

 

3. Голові робочої групи, заступнику голови обласної ради Кротову А.О.      

за результатами роботи робочої групи внести відповідні пропозиції обласній 

раді.  

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Голова обласної ради                                                                    В.МОСКАЛЕНКО 


