
    

ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

   

«__» ___________  2021 року    смт Краснокутськ             №   - VIII 

 

 

Про внесення змін до Програми 

розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснокутська центральна районна 

лікарня» Краснокутської селищної 

ради на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням Краснокутської селищної 

ради від  12 жовтня 2021 року №2631-

VIII 
  

            Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада 
  

В И Р І Ш И Л А : 
  

1. Внести до  Програми розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Краснокутська центральна районна лікарня» 

Краснокутської селищної ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2631- VІIІ такі 

зміни: 

1.1 У розділі 1.1 « Паспорт Програми розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Краснокутська центральна 

районна лікарня» Краснокутської селищної ради на 2022-2024 роки» пункт 7. 

«Загальний обсяг коштів  бюджету Краснокутської селищної територіальної 

громади, необхідних для реалізації Програми, грн.»  збільшити на 18 594 449 

грн, сума становить  48 781 603 грн. 

1. 1.1. Додаток 1 до Програми «Заходи Програми розвитку та 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Краснокутська 

центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради на 2022-2024 

роки» доповнити такими заходами: 

- Забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення; 



- Забезпечення надання населенню медичних послуг вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги; 

- Оновлення матеріально-технічної бази, в т. ч.: придбання обладнання,  

виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування 

вуличного освітлення, виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на встановлення блискавко захисту, придбання малоцінних 

предметів та обладнання 

2. Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської 

селищної ради на 2022-2024 роки, затверджену рішенням Краснокутської 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2631- VІIІ викласти у новій 

редакції (додається). 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

Краснокутської селищної ради з питань фінансів, бюджету, 

соціальноекономічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва (Микола НІКІТЕНКО). 

 

 

 

Краснокутський селищний голова                              Ірина КАРАБУТ 
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