
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.06.2022 № 21-9/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки  зі змінами 

 

Розглянувши лист КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради (22.06.2022 № 1378) щодо збільшення фінансування 

на відшкодування витрат, понесених на проведення медичного огляду 

військовою комісією,  керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 22.12.2022 № 16-2/VIII, зі змінами від 25.02.2022 № 18-3/VIII, 

05.05.2022 № 141, виклавши п.14 та графу „Всього” у додатку до програми 

„План заходів Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки” в новій редакції згідно з 

додатком. 

     2.  Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

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

постійну комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 28.06.2022 № 21-9/VIII 

 

План заходів 

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу, роки 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

І етап ІІ етап ІІІ етап IVетап 
Всього 

2022 2023 2024 2025 

14 

Фінансова підтримка КНП 

„ЗБЛ” у зв’язку з наданням 

комплексних медичних послуг 

(медичні огляди) жителям 

Золотоніської громади, які 

підлягають мобілізації на час 

військового стану в Україні та 

призовникам 

2022-2025 
Місцевий 

бюджет 
1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 4600,0 

Забезпечення роботи 

призивної комісії  та 

комісії з питань громадян 

допризивних дільниць 

відповідно до ст. 43 ЗУ 

„Про військовий 

обов’язок і військову 

службу” 

                      Всього 85676,7  

 

 

Секретар ради              Наталія СЬОМАК 


