
   

                                                                                                                                                                                                           

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Двадцять третя сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26  січня 2022 року                                         № 8

Про внесення змін до Програми фінансової 
підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Диканської селищної 
ради» на 2022-2024 роки

Керуючись  пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 32 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  Програми  фінансової  підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги
Диканської селищної ради» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням двадцять
першої сесії  Диканської селищної ради восьмого скликання від 16 грудня 2021
року  №  21,  а  саме:  розділ  1  «Паспорт  Програми»  та  розділ  6  «Ресурсне
забезпечення Програми» викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійні  комісії  з
питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді
та  спорту  та  з  питань  фінансів,  бюджету,  планування  соціально-економічного
розвитку, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Селищний голова                                                                     Сергій ДАВИДЕНКО

   

      ЗАТВЕРДЖЕНО



рішення двадцять третьої                   
сесії Диканської селищної ради 
восьмого  скликання

      від 26 січня  2022 року № 8

Зміни до ПРОГРАМИ

Фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Диканської селищної ради»

на 2022-2024 роки

1. Паспорт Програми

(в новій редакції)

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий  комітет  Диканської
селищної ради

2 Дата, номер і назва розпорядчого
документа  органу  виконавчої 
влади про розроблення Програми

3 Розробник Програми Виконавчий  комітет  Диканської
селищної ради

4 Співрозробник Програми Комунальне  некомерційне
підприємство  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги
Диканської селищної ради»

5 Відповідальний  виконавець
програми

Комунальне  некомерційне
підприємство  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги
Диканської селищної ради»

6 Учасники Програми Комунальне  некомерційне
підприємство  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги
Диканської селищної ради»

7 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки
8 Перелік  місцевих  бюджетів,  які

беруть  участь  у  виконанні
Програми  (для  комплексних
програм)

 Бюджет  Диканської  селищної
територіальної  громади,  інші джерела
фінансування  не  заборонені  чинним
законодавством

9 Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації Програми, всього

10 865,8 тис. грн.

 в тому числі: 2022 р. 2023 р. 2024 р.



9.1 Кошти місцевого бюджету 4069,8
тис. грн.

3 381,1
тис. грн.

3 414,9
тис. грн.

Оплата праці 953,6 тис. грн. 972,7 тис. грн. 982,4 тис.
грн.

Нарахування на оплату праці 277,4 тис. грн. 282,9 тис. грн. 285,7 тис.
грн.

Предмети, матеріали, обладнання
 та інвентар              

295,0 тис. грн.

Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали

75,0 тис. грн. 76,5 тис. грн. 77,3 тис. 
грн.

Оплата  послуг  (крім
комунальних)

390,0 тис. грн. 122,4 тис. грн. 123,6 тис. 
грн.

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

1 648,8 тис.
грн.

1 681,8 тис. 
грн.

1 698,7 тис.
грн.

Соціальне забезпечення (пільгові 
медикаменти)       

240,0 тис. грн. 244,8 тис. грн. 247,2 тис. 
грн.

Капітальний ремонт інших 
об’єктів

190,0 тис. грн.

9.2 Інші  джерела,  не  заборонені
чинним законодавством

У межах реальних надходжень

6. Ресурсне забезпечення Програми

(в новій редакції)

Обсяг  коштів,  які  пропонується

залучити на виконання програми

Рік виконання

2022 р. 2023 р. 2024 р.

Обсяг ресурсів, усього, (тис. грн.)

у тому числі: 4069,8 3 381,1 3 414,9
Кошти бюджету Диканської селищної

територіальної громади 4069,8 3 381,1 3 414,9
Інші джерела, не заборонені чинним

законодавством
У межах
реальних

надходжень

 Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання заходів Програми
підлягають уточненню по потребі, при затвердженні (внесенні змін)  бюджету
Диканської селищної громади на відповідний рік.

Секретар селищної ради                                                         Олександр ОЛІЙНИК


