
yKPAiHA
КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХЧПI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСIЯ ЧПI СКЛИКАННЯ
рIшЕння

20 жовтня 202l року смт Кегичiвка Nь 4149

Про внесення змiн ло Програми
соцiально-економiчного розвитку
населених пунктiв Кегичiвськоi
селищноi ради на 202|-2024 роки

Керуючись статтями 4, 10, 25-27,42,46,59 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>>, Кегичiвська селищна рада

ВИРIШИЛА:

1. Внести до частини III <Прогнозна сума видаткiв на фiнансування
окремих заходiв на 2021,-2024 роки) Програми соцiально-економiчного
розвитку населених пунктiв Кегичiвськоi селищноi ради на 2021-2024 роки,
затвердженоi рiшенням ХIV cecii ИII скликання КегичiвськоТ селищноТ ради
вiд 30 липня 2021 року JVs 2201 (зi змiнами) TaKi змiни:

1.1. Викласти пункт З.1. <Потреба у фiнансуваннi окремих заходiв
закладiв охорони здоров'я Ha2021-2024 роки) в редакцiТ, що додаеться.

|.2. Викласти пункт З.4. кПотреба у фiнансуваннi окремих заходiв
з надання адмiнiстративних послуг на 202|-2024 роки> в редакцiТ, що
додасться.

2. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю
селищноi ради з питань бюджету, фiнансiв, соцiально-економiчного розвитку
та комунальноI власностi КегичiвськоТ селищноi ради (голова KoMiciT
Вiкторiя ЛУЦЕНКО).

Кегичiвський селищний голова rei*,ýý/ 
/b,tl I_..xl l ffi Антон ЩО

Фдiнъj



ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення XIV ceciT VIII скликання
Кегичi вськсл селищноi ради
вiд 30 липня 2021 року N9220l
(в редакцiТ рiшення XVIII позачерговоi
сесii VIII скликання Кегичiвськоi
селищноi ради вiд 20 жовтня 2021 р.
N9 4149 )

на фiна вання

2021'-2024

на 2021-2024 роки

З.1, Потреба у фiнансуваннi окремих заходiв закладiв охорони здоров'я
на

J\b

зlп
назва об'скта Потреба у

видатках на
виконання,

тис.грн

Розпорядник
коштiв

1 2 3 4
Придбання медичноi апаратури

кнп кср
ккегичiвська
ЦРЛ)

1 Флюорограф стацiонарний з цифровою
обробкою зображення

2000,0

2 Ендоскоп ГДБ -ВО -20 <Pentax> 500,0
J Система вiдеоендоскопiчна HD-500 Full HD

1800р з системою вiдеофiксацii
l600,0

4 Виготовлення проектно-кошторисноi
документацii, проведення експертизи та
авторського нагляду об'скту: <Капiтальний

ремонт частини внутрiшнiх примiщень першог(
поверху Комунального некомерцiйного
пiдприсмства КегичiвськоТ селищноi ради
<Кегичiвська центральна районна лiкарня> за
адресою: 64003, XapKiBcbKa область, смт
Кегичiвка, вулиця Ка_пинова, 37>

59,9

5 Капiтальний ремонт частинп внутрiшнiх
примiщень I поверху комунального
пекомерцiйного пiдприсмства Кегичiвськоi
селищноi ради <<Кегичiвська центральна
районна лiкарня>> за адресою: б4003,
XapKiBcbKa область, Красноградський
район, смт Кегичiвка вyлиця Калинова,37

2з95,7

6 Виготовлення проектно-кошторисноi
документацii поЪб'скry: <КапiiальниЙ
ремонт частини хiрургiчно-гiнекологiчного
вiллiлення та операцiйного блоку
Комунального некомерчiйного
пiдприемства Кегичiвськоi селищноi ради
<<Кегичiвська центральна районна лiкарня>>
за адресою: б4003 XapKiBcbKa областьо
Красноградський район, смт Кегичiвка,
вул. Калинова,37>>

500,0

Разом: 7055,6



1 ) 3 4

7
Встановлення сигнаJliзацii та захисних
решiток на BiKHax та дверях в АЗПСМ смт
слобожанське

200,0
кнп кср
кI]ПМС[>

8
забезпечення засобами пожежноi безпеки Bcix
пiдроздiлiв закладу кнп кср кцпмсд> 307з,5

9
Облаштування санвузла в АЗПСМ смт
Слобожанське для осiб з iнвалiднiстю та
iнших маломобiльних груп населення

75,0

10 Придбання стендiв 100,0
Разом: 3448,5

11 Косметичний ремонт споруд ФП в селах
Козацьке, Олександрiвське

10,0 кегичiвська
селищна рада

12 Встановлення iндивiлуа:lьноi системи
електроопалення в примiщеннi за адресою:
64010, с. Власiвка, вул, Каштанова,
XapKiBcbKa обл.

80,4 кегичiвська
селищна рада

Всього: 10594.5

3.4. Потреба у фiнансуваннi окремих заходiв з надання адмiнiстративних послуг
gа202|-2024

Секретар селищноi ради Вiталiй БУДНИК

назва об'екта Потреба у
видатках на
виконання,

тис.грн

Розпорялники
коштiв

Виготовлення проектно-кошторисноi
документацii по об'скry: <<Капiтальний

ремонт адмiнiстративного булинку пiд
центр надання адмiнiстративних послуг
(ЦНАП) за адресою: б4003 XapKiBcbKa
область, Красноградський район, смт

,л. Волониша.30>>

кегичiвська
селищна рада

ffi
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