
ЛИМАНСЬКА

01.06.2021                                                                                

                                                            

Про внесення змін до рішення

міської ради від 19.12.2019

№7/73-4509 «Про затвердження

комплексної Програми 

закладів первинного та вторинного

рівня надання медичної допомоги

на 2020-2022 роки» 

 

На підставі листів

ЦРЛ» від 27.05.2021 №

первинної медико-санітарної

№547, для удосконалення

України «Про державні фінансові

від 19.10.2017 №2168

України» від 07.12.2017 

України «Про місцеве самоврядування

України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми

надання медичної допомоги

ради від 19.12.2019 №7/73

1.1. Напрямок діяльності

профілактика ВІЛ-інфекції

- захід «Придбання молочних

матерів» 

в стовпчику 7 цифри «93,7» 

в стовпчику 9 цифри «32,8» 

виконавець КНП «ЦПМСД

1.2. Напрямок діяльності

- захід «Слуховими апаратами

в стовпчику 7 цифри «724,5» 

в стовпчику 9 цифри «362,6» 

виконавець КНП «ЦПМСД

 

 

 

 

ИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                № 8/9

                                                            м. Лиман 

змін до рішення  

від 19.12.2019 

Про затвердження  

 утримання  

первинного та вторинного  

медичної допомоги   

підставі листів комунального некомерційного підприємства

№646 та комунального некомерційного підприємства

санітарної допомоги» Лиманської міської ради

удосконалення роботи галузі охорони здоров’я, враховуючи

державні фінансові гарантії медичного обслуговування

№2168-VIII та «Про внесення зміни до Бюджетного

 07.12.2017 №2233-VIII, керуючись п. 21, п.22 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 89 Бюджетного

зміни до Програми утримання закладів первинного та

медичної допомоги на 2020-2022 роки, затвердженої

№7/73-4509: 

Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію

інфекції»: 

Придбання молочних сумішей для дітей, народжених від

цифри «93,7» змінити на «91,7» 

цифри «32,8» змінити на «30,8» 

КНП ЦПМСД» Лиманської міської ради; 

діяльності «Забезпечення пільгової категорії населення

Слуховими апаратами» 

цифри «724,5» змінити на «674,4» 

цифри «362,6» змінити на «312,5» 

КНП ЦПМСД» Лиманської міської ради; 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

8/9-1349 

некомерційного підприємства «Лиманська 

некомерційного підприємства «Центр 

Лиманської міської ради від 27.05.2021 

здоров’я, враховуючи Закони 

медичного обслуговування населення» 

зміни до Бюджетного Кодексу 

п.22 ч.1, ст. 26 Закону 

ст. 89 Бюджетного кодексу 

первинного та вторинного рівня 

затвердженої рішенням міської 

інфекцію і СНІД та 

народжених від ВІЛ-інфікованих 

категорії населення»: 



1.3. Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на орфанні захворювання»: 

- захід «Придбання лікувального харчування для дитини» 

в стовпчику 7 цифри «735,1» змінити на «733,0» 

в стовпчику 9 цифри «256,0» змінити на «253,9» 

виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради; 

1.4. Напрямок діяльності «Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я для 

їх стабільного функціонування»: 

- захід «Оплата енергоносіїв (тепопостачання, водопостачання та водовідведення, 

електроенергія, природний газ, придбання твердого палива та дров), оплата за вивіз 

сміття» 

в стовпчику 7 цифри «4235,6» змінити на «4289,8» 

в стовпчику 9 цифри «1103,5» змінити на «1157,7» 

виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради; 

- доповнити заходом «Інші поточні видатки» (оплата за видачу сертифікату) у сумі 

10,4 тис. грн. 

виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ»; 

1.5. Напрямок діяльності «Розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я»: 

- доповнити заходом «Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності 

будівель по об’єкту «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, 

розташований за адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман, Донецької 

області». Коригування» у сумі 19,4 тис. грн. 

- доповнити заходом «Проведення контрольного  геодезичного  знімання М 1:500 

об’єкту «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований за 

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман, Донецької області». Коригування» у 

сумі 14,8 тис. грн. 

виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 

2. Затвердити Додаток до Програми в новій редакції (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

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

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук), заступника міського 

голови Афоніна Ю.А.  

 

Секретар міської ради         Н.В. Ляшко 

 


