
yKPAiHA
КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

XVПI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСIЯ ЧIП СКЛИКАННЯ
рIшЕння

20 жовтня 202l року смт Кегичiвка Nь 4147

Про внесення змiн ло [Iрограми розвитку
та пiдтримки спецiалiзованоi (вторинноi)
медичноТ допомоги на базi Комунального
некомерцiйного пiдприемства Кегичiвськоi
селищноi ради <<Кегичiвська центральна
районна лiкарня>> на 2021-2024 роки

З метою забезпечення безперебiйного функчiонування Комунального
некомерцiЙного пiдприсмства КегичiвськоТ селищноi ради <Кегичiвська
центр€tльна раЙонна лiкарня>, керуючись статтями 4, 10, 25-26, 42, 46, 59
Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, Кегичiвська селищна
Рада

ВИРIШИЛА:

1. Внести змiни до Програми розвитку та пiдтримки спецiалiзованоТ
(вторинноТ) медичноi допомоги на базi Комунального

<кегичiвськанекомерцiйного пiдприемства КегичiвськоТ селищноI ради
центральна раЙонна лiкарня)) на 202|-2024 роки, затвердженоТ рiшенням ХII
cecii VIII скликання КегичiвськоТ селищноi ради вiд 30 червня 202| року
J\b1729, а саме:

- у додатку до Програми <План заходiв до Програми
розвитку та пiдтримки спецiалiзованоi (вторинноi) медичноТ допомоги на базi
Комунального некомерцiйного пiдприсмства КегичiвськоI селищноi ради
<Кегичiвська центраJIьна районна лiкарня> на 2021 - 2024 роки) збiльшити
видатки передбаченi п.2.2 <Проведення метрологiчноТ повiрки медичноТ
апаратури)) - на 40 000 гривень i загальна сума складатиме 90 000 гривень;

- у додатку до Програми " <<План заходiв до Програми
розвитку та пiдтримки спецiалiзованоi (вторинноТ) медичноТ допомоги на базi
Комунального некомерцiйного пiдприемства КегичiвськоТ селищноi ради
<Кегичiвська центр€tльна районна лiкарня> на 202l - 2024 роки) збiльшити
видdтки передбаченi п.2.З кЗабезпечення дiяльностi закладу охорони здоров'я
(придбання ПММ для ургентноi допомоги, продуктiв харчування для хворих,
що перебувають на лiкуваннi в стацiонарi, реактивiв для клiнiчних дослiджень,
царкотичних засобiв, засобiв дезiнфекцiТ, оплата пiльговоТ пенсiТ та видаткiв на
вiдрядження)> - на 13 000 гривень i заг€Lльна сума складатиме 559 000 гривень;
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- у додатку до Програми <План
та пiдтримки спецiалiзованоi (вторинноТ)
Комунального некомерцiйного пiдприсмства

заходiв до Програми розвитку
медичноI допомоги на базi
КегичiвськоТ селищноi рали

<Кегичiвська центр€Lllьна районна лiкарня)) на 202l - 2024 роки) збiльшити
ВИдатки передбаченi п.2.5 <Придбання медичноТ апаратури та господарського
обладнання)) - на 78 700 гривень i заг€Llrьна сума складатиме 322 836 гривень.

2. Загальна сума Програми збiльшиться на 13l 700 гривень i складатиме
6 617 414 гривень.

3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю
З питань бюджету, фiнансiв, соцiально-економiчного розвитку та комунальноТ
власностi КегичiвськоТ селищноТ ради (голова KoMicii Вiкторiя ЛУЦЕНКО)
та на постiЙну комiсiю з гуманiтарних питань, фiзичноi культури та спорту,
молодiжноТ полiтики, охорони здоров'я та соцiального захисту населення
Кегичiвськоi селищноi ради (голова KoMiciT Валентин ЧЕРНIКОВ).

Кегичiвський селищний
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