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Комісія з питань охорони здоров’я розглянула матеріали
15 –ї сесії обласної ради та зміни до профільних програм

У понеділок, 13 травня, постійна депутатська комісія облради з питань
охорони здоров’я, яку очолює Роман Шніцер, вивчала матеріали та проекти рішень, що
пропонуються до порядку денного пленарного засідання 15-ї сесії.
Насамперед комісія розглянули профільні питання. Зокрема, про хід виконання обласної Програми
«Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки» та про хід виконання Обласної цільової
соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки, із яких інформувала
т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Тетяна Міцьо. Обидва звітні
документи схвалені членами комісії.
Найбільше уваги було приділено питанню про внесення змін до Програми розвитку та
вдосконалення нефрологічної служби в області на 2016-2020 роки. Зміни стосуються розділу
«Заходи Програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в області на 2016-2020 роки»,
де передбачається фінансування у розмірі пе 5 000,00 тис грн на рік для придбання медикаментів
базисної терапії та супроводу, в т. ч.: 2019 рік – 5000,0 тис грн та 2020 рік – 5000,0 тис грн. Відтак
комісія погодила зазначене питання та рекомендувала включити його до порядку денного
пленарного засідання чергової сесії облради і розглянути як невідкладне.
Також депутати обговорили необхідність приведення у відповідність статутних документів закладів
охорони здоров’я області у зв’язку із зміною форми власності.
У ракурсі цього питання Василь Скрип, який є генеральним директором Обласного клінічного
територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» звернувся із пропозицією, щоб при підготовці
проекту рішення обласної ради нову назву закладу-правонаступника, викласти у наступній редакції,
а саме: Комунальне некомерційне підприємство Закарпатської обласної ради «Обласний клінічний
фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр». Члени комісії підтримали ініціативу
колеги.
Усі слушні зауваження, пропозиції та доповнення, висловлені Романом Шніцером, Василем
Скрипом, Іваном Курахом, Юрієм Паканичем, буде узагальнено та подано на розгляд президії
обласної ради.
Прес-служба Закарпатської облради
[gallery columns="2"]

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

