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У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я № ___ 

(….. сесія …… скликання) 

 

   11 жовтня 2021 року  

  смт Сосниця 

Про внесення змін до Програми 

підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Сосницька  

лікарня» Сосницької  селищної  ради                                                                  
та створення умов  для  надання 

якісних  медичних  послуг  населенню 

Сосницької  територіальної  громади 

на 2020-2021 рік 
 

                   Відповідно до п. 22 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державні цільові програми» 
від 18.03.2004р., селищна  рада  в и р і ш и л а: 
        1. Зробити зміни до Програми підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Сосницька лікарня» Сосницької селищної ради та створення 
умов для надання якісних медичних послуг населенню Сосницької 
територіальної громади   на 2020-2021  рік , в розділі 1 «Паспорт», п.9 
«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 
тис.грн.», Додаток  до Програми  підтримки  комунального  некомерційного  

підприємства «Сосницька лікарня» Сосницької селищної ради та створення 
умов для надання якісних медичних послуг населенню Сосницької 
територіальної громади   на 2020-2021  рік (далі – Додаток, додається). 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 
культурного розвитку громади. 
 

 

 

Селищний голова                                                            Андрій ПОРТНИЙ 
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1. Паспорт  
                Програма підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Сосницька лікарня» Сосницької селищної ради та створення умов для надання 
якісних медичних послуг населенню Сосницької територіальної громади  на 
2020-2021  рік (далі – Програма). 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне некомерційне  підприємство «Сосницька  
лікарня» Сосницької селищної ради  

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розроблення програми 

Закон України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», 
Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» 

3. Розробник Програми Комунальне некомерційне  підприємство «Сосницька  
лікарня» Сосницької селищної ради  

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Комунальне некомерційне  підприємство «Сосницька  
лікарня» Сосницької селищної ради  

5. Учасники Програми Сосницька селищна рада, комунальне некомерційне  
підприємство «Сосницька лікарня» Сосницької 
селищної ради  

6. Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Сосницька селищна рада 

7. Термін реалізації 
Програми 

2020-2021 

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Бюджет Сосницької територіальної громади 

 

 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 
необхідних для 

реалізації Програми, 
тис.грн,  

4950,3 

 

 

 

 

 


