
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.09. 2022 № 23-4/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки 

 

З метою забезпечення подальшого розвитку медицини і медичного 

обслуговування вторинної ланки Золотоніської територіальної громади, 

враховуючи клопотання КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради (15.09.2022 №2079, 16.09.2022 № 2097), 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 22.12.2021 № 16-2/ VIII, зі змінами від 05.05.2022  

№ 141, 25.02.2022 № 18-3/VIII, 28.06.2022 № 21-9/ VIII, 28.06.2022  

№ 21-9/ VIII, виклавши  у розділ план заходів п. 1 в новій редакції  та додавши 

п. 16 згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (Коваленко О.В.) в межах наявних фінансових ресурсів та пріоритетів, 

визначених бюджетним законодавством і міською радою, передбачати 

фінансування заходів цієї Програми. 

3. 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 27.09. 2022 № 23-4/VІІІ 

 

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 

1. 

Реконструкція системи 

киснепостачання будівлі дитячої 

лікарні КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради за 

адресою: м. Золотоноша, вул. 

Баха, 32Б у м. Золотоноша  

2022-2025 

держ.бюджет 

 

місцевий 

бюджет 

 

власні кошти 

підприємства 

7109,200 

 

 

1500,000 

 

 

355,000 

1856,700 - - 10820,900 

Покращення надання медичної 

допомоги пацієнтам та 

покращення матеріально-

технічної бази 

 

16. 

Реконструкція приміщень дитячої 

лікарні комунального 

некомерційного підприємства 

„Золотоніська багатопрофільна 

лікарняˮ Золотоніської міської 

ради під лабораторний центр по  

вул. Баха, 32б у м. Золотоноша 

2022-2025 

 

 

місцевий 

бюджет 

 

 

- 10000,00 - - 10000.00 

Покращення надання медичної 

допомоги пацієнтам та 

покращення матеріально- 

технічної бази, розширення 

радіусу охоплення пацієнтів з 

інфекційними 

захворюваннями, зменшення 

часу на надання відповідних 

послуг, мобільність прийняття 

термінових рішень 

                      Всього 95676,7  

Секретар ради                             Наталія СЬОМАК



 


