
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ сесія VІІ скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від «___» __________ 2017 року 

Про  внесення  змін  до  Районної
Програми розвитку лікувальних закладів
району на 2015-2023 роки, затвердженої
рішенням  районної  ради
від 14.07.2015 року (із змінами)

Відповідно до статті  43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в
Україні», на  виконання  статей  33,  351,  352,  354 Закону  України  «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» (із змінами), наказу Міністерства
охорони  здоров’я  України  від  01.10.2013  № 845  «Про  систему  онкологічної
допомоги населенню України»  та з метою підвищення рівня якості лікування
хворих на онкологічну патологію, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. 1.  Внести до Районної  Програми  розвитку лікувальних закладів району
на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради від  14.07.2015 року,
такі зміни:

1.  Доповнити   додаток  4  «Напрями  діяльності  та  завдання  Районної
Програми розвитку лікувальних закладів району на 2015-2023 роки» пунктом
11 такого змісту: 
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допомоги
онкологіч
ним хворим
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безкоштовни
ми рецептами
онкологічних
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ська
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ка»
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а
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о
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ня,
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с
ті  серед
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гічних
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».

1.2.  Додаток  5  «Ресурсне  забезпечення  Районної  Програми  розвитку
лікувальних  закладів  району  на  2015-2023  роки»  викласти  в  новій  редакції
(додається).

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні комісії з
гуманітарних питань, соціального захисту і охорони здоров’я населення, засобів
масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (Лихачова М.Б.) та
з питань бюджету (Мерсон Ю.Л.).

         Голова
  районної ради                    А. Бабієць
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Додаток 5
до  Районної Програми розвитку
лікувальних      закладів   району 
на 2015-2023 роки, затвердженої рі-
шенням районної ради
від  14.07.2015 року

.
            

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Районної Програми розвитку лікувальних закладів району на 2015-2023 роки

(тис. грн.)
Обсяг  коштів,  які
планується  залучити
на  виконання
програми

Етапи виконання програми та кошти на їх реалізацію Усього
витрат  на
виконання
програми

І етап ІІ етап ІІІ етап
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021

рік
2022 рік 2023 рік

Обсяг  ресурсів,
усього, у тому числі:
місцевий бюджет
районний бюджет 7125,0 1457,0 1745,80 1755,8 650,8 700,8 750,8 1700,8 2050,8 17937,60
бюджети  сіл,  селищ,
міст  районного
підпорядкування
кошти  не  бюджетних
джерел

        Заступник голови 
          районної ради                                                                                                                        І. Ковтун                                           


