
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12. 2021 № 16-7/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до Програми щодо відшкодування енергоносіїв та розвитку 

матеріально-технічної бази КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” на 

2021 рік 

 

Враховуючи лист КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

(14.12.2021 № 4200), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми щодо відшкодування енергоносіїв та розвитку 

матеріально-технічної бази КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” на 

2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2020 № 2-61/VІІІ, зі 

змінами від 23.03.2021 № 5-6/VІІІ, виклавши додаток 2 до Програми в новій 

редакції. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

громади в межах наявних фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених 

бюджетним законодавством і міською радою, передбачити фінансування цієї 

Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

 

Секретар ради      Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 22.12. 2021 № 16-7/VІІІ 

и 

Перелік заходів та прогнозовані суми фінансування 

Програми щодо відшкодування енергоносіїв та розвитку матеріально-технічної 

бази КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” на 2021 рік 
 

№ 

 

з/

п 
Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу, 

роки 

Джерела 

фінансування 

(кошти) 

Напрямок  використання 

І етап Всього, 

тис.грн. 
 

2021 

1

. 

Витрати установи 

на спожиті 

енергоносії 

2021 

Державний  

бюджет, 

обласний 

бюджет, 

районний 

бюджет, кошти 

місцевого 

бюджету  та 

інші  кошти   

незаборонені 

чинним  

законодавство

м України 

4585,3 4629,66 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2

. 

Витрати установи 

на розвиток 

матеріально – 

технічної бази 

2021 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

473,00 473,00 

Придбання рентген апарату 

для стоматологічного кабінету 

з метою виконання умов 

закупівлі медичних послуг  за 

напрямком: стоматологічна 

допомога дорослим та дітям з 

01.04.2021року, виготовлення 

ПКД  на капітальний ремонт 

по благоустрою прилеглої 

території та під’їзних шляхів 

до приймального відділення  

КНП «Золотоніська 

багатопрофільна лікарня», 

нервовий стимулятор для 

відділення анестезіології 

3

. 

Забезпечення 

установи 

медикаментами  та 

перев’язувальними 

виробами  

2021 Кошти  

місцевого 

бюджету 626,00 626,00 

Придбання медикаментів для 

лікування пацієнтів, хворих на 

COVID-19, придбання голок 

Stimuplex для відділення 

анестезіології 

4

. 

Придбання 

продуктів 

харчування  для 

пацієнтів, які 

знаходяться на 

стаціонарному  

лікуванні 

2021 Кошти  

місцевого 

бюджету 

50,00 50,00 

Придбання продуктів 

харчування  для пацієнтів, які 

знаходяться на стаціонарному  

лікуванні 

5 Страхування 

працівників лікарні 

на випадок 

захворювання  

COVID-19 

2021 

Кошти  

місцевого 

бюджету 22,00 22,00 

Страхування працівників 

лікарні на випадок 

захворювання  COVID-19 

6 Забезпечення 2021 Державний  10800,0 10800,0 Забезпечення 
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Секретар ради         Наталія СЬОМАК 
 

централізованою 

подачею кисню 

ліжкового фонду 

закладів охорони 

здоров'я, які 

надають 

стаціонарну 

медичну допомогу 

пацієнтам з 

гострою 

респіраторною 

хворобою СОVID-

19, спричиненою 

короновірусом 

SARS-CoV-2 

бюджет, 

обласний 

бюджет, 

районний 

бюджет, кошти 

місцевого 

бюджету та 

інші  кошти 

незаборонені 

чинним 

законодавство

м України 

централізованою подачею 

кисню ліжкового фонду 

закладів охорони здоров'я, які 

надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою 

СОVID-19, спричиненою 

короновірусом SARS-CoV-2 

 Разом  за  заходами   16600,66 16600,66  


