
ПРОЄКТ 

 

 УКРАЇНА  

                    ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА        

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                                                 

                                                                               РІШЕННЯ                                

 

(одинадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 23 грудня 2021 року                                                                  м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

міської ради “Про затвердження Програми 

фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства  

«Городнянський Центр первинної  

медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 роки” 

 

У відповідності до пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою забезпечення ефективного функціонування комунального 

некомерційного підприємства «Городнянський Центр первинної медико-

санітарної допомоги», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

в и р і ш и л а: 

 

1. Пункт 3 частини 1 розділу 5 Програми «Фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 роки» затвердженої 

рішенням сесії міської ради від 23.12.2020 року  “Про затвердження 

Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства  

«Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 

роки” викласти в новій редакції: 

“ – звертається з клопотаннями про надання приміщень, фінансової, 

матеріальної та іншої допомоги комунальному некомерційному підприємству 

«Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Городнянської міської ради до установ, підприємств, організацій, фізичних 

осіб-підприємців, які працюють в зоні медичного обслуговування 

комунального некомерційного підприємства  «Городнянський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги»”. 
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з  питань бюджету,  планування,  фінансів, соціально-економічного розвитку, 

законності  та правопорядку. 

 

 

    Міський голова                                                                        Андрій  БОГДАН       
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Пояснювальна записка до проєкту рішення Городнянської міської ради 

Про внесення змін до рішення сесії міської ради “Про затвердження 

Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Городнянський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2021-2025 роки” 

 

У зв’язку із надходженням звернення Тупичівської сільської ради щодо 

можливості надання фінансової підтримки КНП “Городнянський ЦПМСД” в 

частині дофінансування ФАПів, які знаходяться на території Тупичівської ТГ 

виникла необхідність у внесенні змін до Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Городнянський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 роки”, а саме: 

- в частині 3 абзацу 1 розділу 5 “Основні завдання та напрями 

Програми” слова “які працюють на території громади” замінити на слова “які 

працюють в зоні медичного обслуговування комунального некомерційного 

підприємства  «Городнянський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги»”. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                   Наталя СЕРДЮК 
 


