
  

 
У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

сімнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 83 

02 лютого  2022р. 

смт. Кушугум 
 

Про внесення змін та доповнень до Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2022 рік 
 
        Керуючись ст. 25  п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України, Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області, 

      

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

     1.Внести зміни та доповнення  до Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області (далі-Програма), яка затверджена 

рішенням Кушугумської селищної  ради Запорізького району Запорізької 

області від  16.12.2021 № 10, а саме: 

1.1. Внести зміни до Додатку до Програми «ЗАХОДИ Програми фінансової 

підтримки   комунального некомерційного підприємства «Кушугумський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2022 рік», а саме:  

а) Вилучити із переліку заходів п.2,п.,3,п.4 

 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання), 

перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
грн. 

2 Забезпечення лікарськими 

засобами 
   

 безоплатно і на пільгових 

умовах, предметами медичного 

призначення (які не входять у 

перелік бюджетних закупівель) 

громадян, які мають на це право 

відповідно до законодавства 

Кушугумська ТГ 

2022 Селищний 

бюджет 
 

 

 

 

576 636,00грн. 



 

3 

 

Забезпечення сандімунами 

хворих з пересадженими 

органами 

Кушугумська ТГ 

 

2022 

 

Селищний 

бюджет 

 

 

30 178,00грн. 

 

4 Утримання Рентгенологічного 

кабінету 

Заробітна плата  

Нарахування на заробітну плату 

2022 Селищний 

бюджет 
423 

800,00грн. 

93 236,00 грн. 

 

 

 

б) доповнити  перелік заходів п.п.2,а саме: 

 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання), 

перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
грн. 

2 Утримання персоналу КНП: 

Кушугумська ТГ 

Заробітна плата  

Нарахування на заробітну плату 

 

2022 Селищний 

бюджет 
423 800,00грн. 

93 236,00 грн. 

 

 

     2.Додаток до Програми «ЗАХОДИ Програми фінансової підтримки   
комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2022 рік» викласти у новій 

редакції. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 

питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та 

соціальної політики Кушугумської селищної ради. 

 

 

Селищний голова                                       В.С.Сосуновський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


