
 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                          ІІІ   СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 

Проект  

   РІШЕННЯ №  
 

          .11.2022                                                 м. Хуст  

Про внесення змін до  Програми фінансової  

підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна лікарня  

імені  Віцинського Остапа Петровича» 

Хустської міської ради на 2021-2023 роки 

(зі змінами 31.03.2021р.,31.05.2021р., 

30.06.2021р.,30.07.2021р., 20.10.2021р., 

03.12.2021р., 23.12.2021р.,16.02.2022р., 

08.06.2022р.,06.07.2022р.,04.08.2022р., 

01.09.2022р.,16.09.2022р.,28.10.2022р.) 

          

       У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та за погодженням з постійною депутатською комісією з питань 

соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

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

міська рада 

                                                     ВИРІШИЛА:   

 

       1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені  Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради на 2021-2023 роки, а саме:  

      1.1. Додатки 1,2 Програми зі змінами (додаються).    

       2.  Це рішення є невід’ємною частиною до рішення І сесії Хустської міської 

ради VIII скликання від 31.03.2021 №149 «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Хустська 

центральна лікарня імені  Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської 

ради на 2021-2023 роки».  

     3.  Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, 

фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та 

торгівлі. 

 

 

Міський голова                                                             Володимир КАЩУК 

 
 

 

 



                                

 
               Додаток № 1 

                                                                                 до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                 VIII скликання від     .2022 року  № 

 

                                                      Паспорт 

Програми фінансової підтримки КНП «Хустська центральна  

лікарня імені  Віцинського Остапа Петровича»  

Хустської міської ради на 2021 рік 
зі змінами 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Хустської міської ради 

2. Підстава для розроблення 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування», Закон України «Основи 

законодавства України про охорону 

здоров’я», Бюджетний кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Хустської міської ради 

4. Співрозробники програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Хустська центральна лікарня  імені 

Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради 

5. 
Відповідальний виконавець  

програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Хустська центральна лікарня  імені 

Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради 

5.1 Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Хустської міської ради 

6. Учасники програми 

Виконавчий комітет Хустської міської ради, 

комунальне некомерційне підприємство 

«Хустська центральна лікарня  імені 

Віцинського Остапа Петровича» Хустської 

міської ради 

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

8. 
Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми  

Бюджет Хустської міської територіальної 

громади, інші не заборонені законодавством 

джерела фінансування 

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього, 

тис. грн. у тому числі: 

57 934,058 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 38 441,238 тис. грн. 

9.2 коштів інших джерел 19 492, 820 тис.грн. 

 

 

Секретар ради                                                                            Василь ГУБАЛЬ  

 
       



                                                                                                                 Додаток №2 

                                                                         до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                           VIII скликання від       .   .2022 року  № 

 

Зміни до переліку заходів і завдань та очікувані результати виконання 

Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна  

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

 

з/п Завдання 

Перелік 

заходів 

програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис. грн., 

на 2021-2023 роки 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Розвиток 

медичного 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

Фінансування 

комунальних 

послуг 

2021 

Виконавчий комітет 

Хустської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство «Хустська 

центральна лікарня  імені 

Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської  

міської ради 

Бюджет Хустської 

міської територі- 

альної громади, інші 

не заборонені 

законодавством 

джерела 

фінансування 

- 

Забезпечення 

належного 

функціонування 

лікарні 

2022 1 000,000 

2023 - 

 Всього 1 000,000  

     

                   Секретар ради                                                                                                           Василь ГУБАЛЬ 



                

                          

 


	Паспорт
	Зміни до переліку заходів і завдань та очікувані результати виконання

