
   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                      рішенням  І сесії Хустської міської ради 

                                                                                      VІІІ скликання від 31.03.2021 року №149 

 

 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна 

лікарня  імені Віцинського Остапа Петровича»  

Хустської міської ради на 2021-2023 роки 

 
 

І . Загальна частина 

 

       Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Основи законодавства України про охорону 

здоров’я, Законів України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства   з   питань діяльності закладів 

охорони  здоров’я»,   «Про   державні   фінансові     гарантії медичного 

обслуговування  населення»,  розпорядження Кабінету Miністрів України від  

30 листопада 2016 року №1013-p «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров'я», Бюджетного кодексу України та 

інших нормативно-правових актів. 

        У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного 

 підприємства, визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть 

стабільній роботі при здійсненні своєї діяльності. 
 

ІІ. Мета Програми  і шляхи її досягнення 
 

Метою виконання програми є здійснення діяльності у напрямку 

покращення та оновлення матеріально-технічної бази та створення належних 

умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської 

територіальної громади.   

Для виконання програми необхідно забезпечити фінансовою підтримкою 

комунальне некомерційне підприємство «Хустська центральна лікарня імені 

Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради на  2021-2023 роки.          

Паспорт Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна лікарня  імені Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської міської ради на 2021-2023 роки викладений у додатку 1. 
 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, строки виконання Програми 

 

          Реалізація Програми  здійснюється у взаємодії виконавчого комітету 

Хустської міської ради та комунального некомерційного підприємства 

«Хустська центральна лікарня  імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради.  

         Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету 

Хустської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством . 

  Термін реалізації Програми  - 2021-2023 роки. 



       Показники Програми за необхідності  можуть коригуватися у випадках 

зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо.       

        

         ІV. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати 

                                              виконання програми 

 

Основне завдання Програми є надання  коштів з бюджету Хустської 

міської територіальної громади для розвитку та  підтримки   закладу охорони 

здоров’я  та забезпечення його належного функціонування. 

Реалізація заходів Програми дозволить підвищити якість та доступність 

медичної допомоги населенню Хустської міської територіальної громади,  

створити умови для стабільної роботи закладу охорони здоров’я при здійсненні 

своєї діяльності, надати вчасне та безперебійне медичне обслуговування 

населення. 

Перелік заходів і завдань Програми та очікувані результати від виконання 

програми викладені у додатку 2. 

 

                V. Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів бюджету Хустської міської територіальної громади 

та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

               VІ. Контроль за виконанням Програми 

            Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет 

Хустської міської ради та постійна депутатська комісія з питань соціально-

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 

 

 

Секретар ради                                                                     Василь ГУБАЛЬ 

 

 

 

 

 


