
             
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 09 лютого 2023 року № 3                       ХХХІ  сесія восьмого скликання 

    Баштанка   
 

Про внесення змін до Програми  

підтримки та розвитку вторинної  
(стаціонарної) медичної допомоги на 
території Баштанської ТГ на період 
2021-2023 років, затвердженої  рішенням 
міської ради від 29.04.2021 №1 

 

Заслухавши інформацію директора КНП «Баштанська багатопрофільна 
лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області Барсегян А.А. про 
необхідність внесення змін до Програми підтримки та розвитку вторинної 
(стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 
2021-2023 років, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2021 №1 

відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 30 листопада 2016 року №1013-р «Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров'я», врахувавши висновок спільного 
засідання постійних комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію директора КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» 

Баштанської міської ради Миколаївської області Алли БАРСЕГЯН про зміни до  
Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на 
території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років, прийняти до відома. 

2. Внести зміни до Програми підтримки та розвитку вторинної 
(стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 
2021-2023 років, а саме до заходів та обсягів: 

- доповнити заходи пунктом 16 «Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для будівництва поліклінічного на інфекційного відділень»; 

- збільшити орієнтовні обсяги фінансування заходів у 2023 році; 
- враховуючи внесені зміни, викласти Додаток до Програми «Заходи та обсяги 
фінансування Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) 
медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2021-2023 років, що 



надається комунальним некомерційним підприємством «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області» в 
редакції, що додається. 
 

3.  Фінансування Програми проводити за рахунок бюджету громади, 
бюджетів інших територіальних громад та інших коштів, не заборонених 
законодавством. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності та етики. 

  

Міський голова                                                             Олександр БЕРЕГОВИЙ 


