
    

 

 
КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

 
 
Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 листопада 2019 року  
 
Про внесення змін до Програми  
забезпечення медичним обслуговуванням                                                                                        
населення комунальними некомерційними  
підприємствами охорони здоров’я  
міста Конотоп на 2019 рік 
 
 

Відповідно до статей 89, 91 Бюджетного кодексу України, статті 78 
Господарського кодексу України, пункту 22 частини1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення»,  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 
питань діяльності закладів охорони здоров’я»,  рішення Конотопської міської 
ради від 28.09.2018 (7 скликання, 28 сесія) «Про реорганізацію 
(перетворення) комунального Закладу  Конотопської міської ради 
«Конотопська міська лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство 
Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня», рішення 
Конотопської міської ради від 28.09.2018 (7 скликання, 28 сесія) «Про 
реорганізацію (перетворення) комунального Закладу  Конотопської міської 
ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла 
Давидова» в Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської 
ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла 
Давидова» з метою забезпечення стабільної роботи цих закладів охорони 
здоров’я відповідно до їх функціональних призначень, підвищення якості та 
доступності надання медичної допомоги населенню міста Конотоп, 
поліпшення матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я 
міста Конотоп,  
 

міська рада вирішила: 
 
1.Внести зміни до заходів Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами  



охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік та її Паспорту з необхідним 
фінансуванням  згідно Додатку, виклавши Додаток до програми та паспорт 
програми в новій редакції. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільного 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
постійну комісію з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, 
фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту 
населення, праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова 
Гричановський А.М.).                

 
 
 
 
Головуючий на пленарному  
засіданні 39 сесії       Олександр САХНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Паспорт 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням                                                                               
населення комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Конотопської міської ради  

2. Розробник Програми Виконавчий комітет Конотопської міської 
ради, сектор міської ради з питань охорони 

здоров`я та праці 
3. Співрозробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 

Конотопської міської ради «Конотопська 
центральна районна лікарня ім. академіка 

Михайла Давидова» (далі КНП КМР 
«Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова), 

Комунальне некомерційне підприємство 
Конотопської міської ради «Конотопська 

міська лікарня» (далі КНП КМР «Конотопська 
міська лікарня») 

4. Відповідальний 
виконавець Програми 

Виконавчий комітет Конотопської міської 
ради, сектор міської ради з питань охорони 

здоров`я та праці 
5. Термін реалізації 

Програми 
2019 рік 

6. Перелік джерел 
фінансування, які беруть 

участь у виконанні 
Програми 

Міський бюджет, субвенції з Державного 
бюджету,  трансферти місцевих бюджетів  

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 

необхідних для виконання 
Програми за кошти 
міського бюджету 

 

Міській бюджет 46317,47 тис.грн. 
Субвенції з Державного 
бюджету 70380,80 тис.грн. 

Трансферти з місцевих 
бюджетів 33063,45 тис.грн. 

Всього 149761,7 тис.грн. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


