
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

VIІІ  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

18 березня 2021 року        № 243  - 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 центр первинної медико-санітарної допомоги» 

від 10.03.2021 року № 423 та КНП «Слобожанська лікарня» від 17.03.2021 року № 436, 

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 охорони здоров’я на території  Слобожанської 

селищної ради на 2021 – 2025 роки» від 18 березня 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 

«1204,19» на «1254,09». 

1.2. доповнити Заходи пунктами 13.6 та 15 наступного змісту: 

13.6 Придбання офісних меблів для ФП Ч. Бишкин Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

49,90 

15 Придбання медикаментів для пільгового 

контингенту (протисудомних засобів) 

КНП 

«Слобожанська 

лікарня» 

селищний 

бюджет 

15,00 

1.3. змінити цифри в рядку «Всього» з «4844,494» на «4909,394». 

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

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

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії – Юношев В.О.), з 

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

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 

 

 


