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ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                                №__________  «__»__________ 2021 року 

 

 

Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 року 
№ 91-3/VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки  

комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на  2021 рік» 

 

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», на підставі  пункту 7.3 розділу 
7 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Софіївської селищної ради, 

затвердженого рішенням Софіївської селищної  ради  від 28.10.2021 № 1125-

15/VІІІ «Про внесення змін до статуту комунального некомерційного 
підприємства «Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги», з 
метою забезпечення стабільності роботи комунального некомерційного 
підприємства, провадження медичної практики та надання якісної первинної 
медичної допомоги населенню Софіївської територіальної громади в умовах 
реалізації медичної реформи, враховуючи подання директора комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Березнія К.І.  та висновки і рекомендації постійної комісії селищної 
ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного  
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 28 жовтня 2021 року № 
1121-15/VIII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 16 грудня 2020 



року № 91-3/VIII «Про затвердження Програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на 2021 рік» (далі – Програма), а саме викласти в 
новій редакції: 

 

1) Перелік заходів до Програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської 
області на 2021 рік згідно з додатком; 

 

2) Пункт 9 Паспорту Програми:  

 «Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного,  
місцевих  бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством 
України – 2870,00 тис.грн.». 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного  розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                 Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 


