
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

22 липня 2021 року                    №465  - 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 лист КНП «Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 

08.06.2021 року № 1087, від 02.07.2021 року № 1256, від 05.07.2021 року № 1261, № 1260, № 

від 08.07.2021 року № 1293, 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 20 

липня 2021  року № 257  Cлобожанська 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 2020 року № 65 

– VIІІ, а саме: 

1.1. викласти  пункт 13 Заходів в наступній редакції: 

13. 

 

надання міжбюджетних трансфертів 

Зміївській міській раді: 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

2202,489 

13.1. на оплату енергоносіїв у закладах 

первинної медичної допомоги 

(амбулаторії, ФП) 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

772,637 

13.2. на придбання лікарських засобів та 

препаратів для пільгових категорій 

населення та забезпечення продуктами 

дитячого харчування дітей перших двох 

років життя із малозабезпечених сімей 

для закладів первинної медичної 

допомоги (амбулаторії, ФП) на території 

Слобожанської селищної ради 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

383,624 

13.3. оплата послуг з технічного обстеження 

та отримання технічного звіту на будівлі 

ФП сел. Благодатне та ФП Занки на 

предмет  доступності об’єктів для осіб з 

інвалідністю та інші маломобільних  

груп населення 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

12,400 



13.4. оплата послуг з виготовлення та 

отримання висновків щодо до 

доступності об’єктів для осіб з 

інвалідністю та інші маломобільних  

груп населення по ФП сел. Благодатне, 

ФП Занки,  ФП с. Ч. Бишкин 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

9,000 

13.5. облаштування зовнішніх пандусів в ФП 

с. Благодатне та ФП Занки 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

86,529 

13.6. придбання офісних меблів для ФП Ч. 

Бишкин 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

49,90 

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 

13.9. поточний ремонт електропостачання 

приміщення АЗПСМ с. Шелудьківка 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

39,000 

13.10. придбання жалюзів та москітних сіток 

для ФП с. Ч.Бишкин 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

12,600 

13.11. придбання ноутбука для АЗПСМ смт. 

Слобожанське 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

19,000 

13.12. технічне обслуговування системи 

газопостачання та газового обладнання 

для підключення газових котлів АЗПСМ 

та ФП в опалювальний сезон 

Слобожанська 

селищна рада 

селищний 

бюджет 

39,734 

13.13. Коригування проектно-кошторисної 

документації по об’єкту будівництва 

амбулаторії (Будівництво амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини  в 

с. Шелудьківка по вул. Горького, 65) 

селищний 

бюджет 

селищний 

бюджет 

290,565 

1.2.внести зміни до рядку «Всього» виклавши його в наступній редакції: 

 Всього:  разом: 

з них 

- селищний бюджет 

- обласний бюджет 
- -державний бюджет 
- субвенція з бюджету 

Зміївської міської 

ради 

9965,407 

 

7584,414 

350,000 

30,993 

 

2000,000 
 

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

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

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 


