
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 квітня 2017 року № 22 

Миколаїв   
 
 
Про хід виконання рішення обласної ради  
від 10 листопада 2016 року № 8 «Про звіт  
начальника управління охорони здоров’я  
облдержадміністрації Капусти М.О. щодо  
організації системи охорони здоров’я у  
лікарняних закладах Миколаївської області» 

                       Тринадцята  
                       позачергова сесія 
                       сьомого скликання 

 
 

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 43, частини першої               
статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 
інформацію заступника голови обласної державної адміністрації                   
Кіндратіва В.З. про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада  
2016 року № 8 «Про звіт начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Капусти М.О. щодо організації системи охорони 
здоров’я у лікарняних закладах Миколаївської області», обговоривши 
інформацію із зазначеного питання, обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Інформацію заступника голови обласної державної адміністрації 

Кіндратіва В.З. про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада   
2016 року № 8 «Про звіт начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Капусти М.О. щодо організації системи охорони 
здоров’я у лікарняних закладах Миколаївської області» взяти до відома. 

 
2. Вважати рішення Миколаївської обласної ради від 10 листопада                  

2016 року № 8 «Про звіт начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації Капусти М.О. щодо організації системи охорони 
здоров’я у лікарняних закладах Миколаївської області» виконаним не у 
повному обсязі. 
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3. Обласній державній адміністрації: 
 
3.1. Вжити заходів щодо завершення ремонтних робіт та введення в 

експлуатацію обласного акушерсько-гінекологічного відділення Миколаївської 
обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 
        Строк: до 01 вересня 2017 року.  
 
3.2. Під час коригування обласного бюджету Миколаївської області на 

2017 рік збільшити видатки на оновлення обладнання, медикаментозне 
забезпечення хворих, поліпшення матеріально-технічного стану обласних 
закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 
3.3. Терміново надати Миколаївській обласній раді пропозиції щодо 

призначення головних лікарів восьми обласних закладів охорони здоров’я, що 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, з метою розгляду на наступній сесії Миколаївської 
обласної ради.  
 

3.4. Розробити та подати на затвердження чергової сесії Миколаївської 
обласної ради проект фінансового паспорта обласної Програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями на 2018-2019 роки. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                В.В.Москаленко 
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