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Програма
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» 
на 2020 рік

         
1 Ініціатор розроблення Програми Хустська міська рада 
2 Розробник Програми Хустська міська рада 
3 Відповідальний виконавець Комунальне некомерційне 

підприємство «Хустська центральна 
лікарня імені Віцинського Остапа 
Петровича»

4 Учасники Програми «Хустська центральна лікарня 
імені Віцинського Остапа Петровича», 
Хустська міська рада

5 Термін реалізації Програми 2020  рік
6 Кошти задіяні на виконання    
Програми

Міський бюджет, інші 
надходження, не заборонені чинним 
законодавством України

7 Орієнтований обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для виконання 
реалізації Програми

 
2020 р. -  1000 000 грн.
 

                                                                                                                  
1. Загальні положення

Програма  фінансової  підтримки  комунального  некомерційного
підприємства
«Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» на 2020 рік
(далі  -  Програма),  розроблена на  підставі  ст.  26  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Метою  виконання  Програми є  забезпечення  фінансової  підтримки
комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені
Віцинського Остапа Петровича» на 2020 рік шляхом спрямування коштів для
запобігання  занесення  та  поширення  на  території  міста  Хуст  гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Дана  Програма  необхідна  для  стабільного  функціонування  комунального
некомерційного  підприємства  «Хустська  центральна  лікарня  імені  Віцинського
Остапа  Петровича»  в  умовах  поширення  коронавірусу  COVID-19,  поліпшення
його  матеріально-технічної  бази  та  створення  належних  умов  для  надання
медичної допомоги жителям міста Хуст у випадку поширення на території міста
Хуст гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. 

2. Мета Програми
Метою Програми є:

 забезпечення  стабільної  роботи  комунального  некомерційного
підприємства  «Хустська  центральна  лікарня  імені  Віцинського  Остапа
Петровича» на випадок поширення коронавірусу COVID-19;



 забезпечення  створення  належних  умов  для  надання  медичної
допомоги жителям міста Хуст в  умовах поширення коронавірусу  COVID-
19;

3. Завдання Програми
 Фінансова  допомога,  передбачена  цією  Програмою,  надається

комунальному некомерційному підприємству «Хустська центральна лікарня імені
Віцинського  Остапа  Петровича»  на  виконання  заходів  по  виявленню  та
запобіганню  масового  поширення  коронавірусу  COVID-19  за  рахунок
міського бюджету ( згідно додатку).

 
4. Фінансове забезпечення Програми

Видатки  на  фінансування  Програми  здійснюються  за  рахунок  коштів,
виділених  в  установленому  порядку  з міського  бюджету  та  інших  джерел,  не
заборонених чинним законодавством України.

Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  на  виконання  програми  є
Хустська  міська  рада,  відповідальним  виконавцем  Програми  -  комунальне
некомерційне  підприємство «Хустська  центральна  лікарня  імені  Віцинського
Остапа Петровича». 

Фінансова  підтримка  надається  в  межах  бюджетних  призначень,
встановлених  рішенням  міської  за  цією  Програмою.  Протягом  року  обсяг
фінансування за рахунок коштів міського бюджету може змінюватися відповідно
до рішення  міської  ради про внесення змін до показників  міського  бюджету  на
поточний рік, виходячи з наявного ресурсу міського бюджету.

 
5. Орієнтовний обсяг фінансування Програми фінансової підтримки

комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені
Віцинського Остапа Петровича» на 2020 рік: 1000 000, 00 грн.

 
6. Очікувані результати виконання Програми

 Реалізація Програми дасть змогу:
 забезпечити     стабільну   роботу  Комунального  некомерційного

підприємства «Хустська  центральна  лікарня  імені  Віцинського  Остапа
Петровича» на випадок поширення коронавірусу в місті Хуст;

 забезпечити належні умови для надання медичної допомоги жителям
міста Хуст в умовах поширення коронавірусу COVID-19.

 
7. Звітність та контроль за виконанням Програми.

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Безпосередній  контроль  за  виконанням  завдань  Програми  здійснює
відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів -
головний розпорядник бюджетних коштів та постійна комісія Хустської міської
ради з питань бюджету.
 

Секретар ради                                                                              Володимир ЕРФАН


