
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 
23 квітня 2020 року                 №1227  - VIІ 

 

Про затвердження змін та доповнень до Програми 

соціально – економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

рішення LХV сесії  Комсомольської селищної ради VIІ скликання «Про затвердження 

Програми соціально - економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2020 - 2024 

роки» від 19 грудня 2019 року № 1122 – VІІ, рішення виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради «Про подання на затвердження сесії Комсомольської селищної ради змін та 

доповнень до Програми соціально – економічного розвитку Комсомольської селищної ради 

на 2020-2024 роки» від 21 квітня 2020 р. №  128, Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни та доповнення до Програми соціально-економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки, затверджених рішенням LХV сесії 

Комсомольської селищної ради VIІ скликання від 19 грудня 2019 року № 1122 – VІІ, а саме 

розділ 2. Удосконалення діяльності роботи селищної ради доповнити пунктом 2.14 «у сфері 

охорони здоров’я населення» наступного змісту: 

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, 

становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення 

індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. 

Тому  завданням реалізації програми є підвищення  ефективності та якості роботи в галузі 

охорони здоров’я, формування системи  надання населенню доступних та високоякісних 

медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону 

здоров’я. 

Охорона здоров’я на території Комсомольської селищної ради представлена 

закладами медицини:  

комунальним некомерційним підприємством «Слобожанська районна лікарня»; 

амбулаторією загальної практики сімейної медицини смт. Слобожанське; 

амбулаторією загальної практики сімейної медицини сел. Донець; 

фельдшерським пунктом сел. Благодатне. 

На даний час медичні заклади залишаються підпорядкованими Зміївській районній 

державній адміністрації та Зміївській районній раді.  

У 2019 році із селищного бюджету надано субвенцію районному бюджету  для КНП 

«Слобожанська районна лікарня» в сумі 452,6 тис. грн. у тому числі: на  капітальний ремонт 

палат та туалетів терапевтичного профілю на суму 361,9 тис.  грн., на придбання меблів та 

м’якого інвентарю - 46 тис. грн., на придбання електрокардіографа  - 26,7 тис. грн., побутової 

техніки  18 тис. грн. 

Основною причиною смертності населення громади є серцево-судинні захворювання 

та злоякісні онкологічні захворювання. Поширеність захворювань є основним фактором у 

характеристиці стану здоров’я населення і від чого, головним чином, залежить рівень як 

працездатності, так і смертності населення.  



Основним пріоритетом системи охорони здоров’я в Комсомольській селищній раді є 

забезпеченість мешканців вчасною і професійною медичною допомогою..  

Пріоритетними завданнями на 2020 - 2024 роки буде: 

1. капітальний ремонт будівель КНП «Слобожанська районна лікарня», а саме:  

- будівлі поліклінічного відділення (аварійний стан покрівлі та фасаду, заміна 

вікон на металопластикові, інше); 

- покрівлі будівлі полового відділення, заміна вікон на металопластикові; 

- будівлі терапевтичного відділення (ремонт покрівлі, ремонт приміщень, заміна 

вікон на металопластикові), заміна меблів; 

- будівлі інфекційного відділення (аварійний стан фундаменту, стін, покрівлі); 

- будівель харчоблоку та гаражу; 

- обробка вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищ всіх будівель, 

встановлення пожежної  сигналізації. 

2. забезпечення амбулаторії ЗПСМ смт. Слобожанське автомобілем (у зв’язку з його 

відсутністю); 

3. забезпечення медичних закладів необхідним медичним обладнанням: 

- КНП «Слобожанська районна лікарня»: рентгенодіагностичним комплексом, 

дефібрилятором, спектрофотометром, гематологічним аналізатором, апаратом ШВЛ, інше ; 

- амбулаторії ЗПСМ смт. Слобожанське: переносними електрокардіографами, 

комп’ютерною та офісною технікою, інше. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії – Сілаєва В.А.). 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                               Дмитро ДІХТЯР 

 

 


