
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІ  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

20 травня 2021 року        №   - VIІІ 

 

Про внесення змін та доповнень до  Заходів на 

2021 рік до Програми розвитку охорони 

здоров’я на території  Слобожанської селищної 

ради на 2021 – 2025 роки 

 

 Розглянувши листи КНП «Зміївський центральна районна лікарня» від 06.05.2021 року 

№ 836 та № 837, відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», рішення ІІІ сесії  Слобожанської селищної ради VIІІ скликання «Про затвердження 

Програми розвитку охорони здоров’я на території Слобожанської селищної ради  на 2021 -

2025 роки» від 22 грудня 2020 року № 65 – VІІІ, рішення виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради «Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної ради внесення 

змін та доповнень до Заходів на 2021 рік до Програми розвитку фізичної культури та спорту 

на території Слобожанської селищної ради на 2021 - 2025 роки» від __ травня  2021 р. № ____  

Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до  Заходів на 2021 рік до Програми розвитку охорони 

здоров’я на території  Слобожанської селищної ради на 2021 – 2025 роки, 

затверджених рішенням ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VIІІ скликання від  22 

грудня 2021 року № 65 – VIІІ, а саме:  

1.1. змінити цифри в рядку «надання міжбюджетних трансфертів Зміївській міській 

раді» з «1254,09» на «1741,59». 

1.2. доповнити Заходи пунктами 13.7 та 13.8 наступного змісту: 

13.7 Відшкодування лабораторних досліджень Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

150,0 

13.8 Придбання аналізаторів (гематологічного, 

біохімічного та сечі) 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

337,5 

1.3. змінити цифри в рядку «Всього» з «6384,156» на «6871,656». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних 

питань (голова комісії - Коробка В.П.).  

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 



 

 

 

Погоджено: 

Голова комісії         В. Коробка 

Заступник селищного голови      О. Тимченко 

Начальник відділу з питань правової роботи, 

запобігання та виявлення корупції      О. Рєпнікова 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності   О.Водолажська 


