
  

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 
РІШЕННЯ

 
від 12 жовтня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до програми фінансової 
підтримки КНП «Центральна АЗПСМ села 
Нижня Сироватка» Нижньосироватської 
сільської ради на 2021 рік

Керуючись  ст.  26,  ст.  27  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  розглянувши  пропозиції  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань
планування  соціально-економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-
комунального  господарства  та  управління  комунальною  власністю  про  внесення
змін до бюджету, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до  Програми  фінансової  підтримки  комунального
некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради  на  2021 рік та
затвердити в новій редакції додаток 1 Програми «План заходів програми фінансової
підтримки КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР на 2021 рік (додаток
1 додається), зокрема:

- По пункту 4  «Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів»
в графі вироби медичного призначення  збільшити суму на 20000,00 грн.;

- По пункту 6  «Оплата послуг (крім комунальних)» в графі  зменшити
суму на 5500,00 грн.;

-  По  пункту  8   «Оплата  комунальних послуг  та  енергоносіїв»  в  графі:
«оплата електроенергії»  зменшити суму на 5000,00 грн., «оплата природного газу»
збільшити на суму 32065,40 грн.;

- По пункту 9  «Інші виплати населенню» в графі:      
«цукровий діабет» зменшити на суму 32065,40 грн.



-  Доповнити  пунктом  11   «Окремі  заходи  по  реалізації  державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  на суму 10500,00 грн.

2.  Сільській  раді,  закладам  та  установам,  які  їй  підпорядковані  здійснити
організаційно-практичні заходи щодо забезпечення виконання показників і завдань
Програми  фінансової  підтримки  комунального  некомерційного  підприємства
«Центральна  амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини  села  Нижня
Сироватка» Нижньосироватської сільської ради   на 2021 рік.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на відповідальних виконавців
та  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного
розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН 



Додаток 1 до рішення 6 сесії Нижньосироватської сільської ради 8 скликання 
від 12.10.2021 р. «Про внесення змін до програми фінансової підтримки КНП 
«Центральна АЗПСМ села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської 
ради на 2021 рік»

План заходів програми фінансової підтримки 
КНП «Центральна АЗПСП с. Нижня Сироватка» НСР 

 на  2021 рік
№
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансування,
грн.

Разом 

2021 рік

1. Заробітна плата Виплата обов`язкових, стимулюючих виплат, премій
(в тому числі медичним працівникам на COVID-19).

Бюджетні 
кошти 

716080,00 716080,00

2. Нарахування на заробітну 
плату

Виплата нарахувань на заробітну плату. Бюджетні 
кошти 

157540,00 157540,00

3. Придбання  предметів,
матеріалів,  обладнання  та
інвентарю

- господарчих,  будівельних,  електротоварів,  меблів
та інших малоцінних предметів;
-  паливно-мастильних  матеріалів,  запчастин  до
транспортних засобів;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для
ремонту  всіх  видів  виробничого  та  невиробничого
обладнання;
- канцелярського та письмового приладдя;  бланків,
паперу та ін.;
- інших товарів.

Бюджетні
кошти 

133600,00 133600,00

4. Придбання  медикаментів  та
перев’язувальних матеріалів

- лікарських засобів;
-  виробів медичного призначення;
- дрібний медичний інвентар;
- малоцінне медичне обладнання. 

Бюджетні
кошти

257340,00 257340,00

5. Продукти харчування - Забезпечення  безкоштовними  молочними
сумішами дітей віком до 3-х років з сімей які мають
таке право відповідно до чинного законодавства

Бюджетні
кошти

24000,00 24000,00



6. Оплата  послуг  (крім
комунальних):

- згідно заключених договорів на оплату послуг.
Бюджетні
кошти

82000,00 82000,00

7. Видатки на відрядження - Оплата  відряджень  та  відшкодування
працівникам витрат пов’язаних з проїздом на
курси, навчання тощо.

-

Бюджетні
кошти 

3780,00 3780,00

8. Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

- оплата водопостачання і водовідведення;
- оплата електроенергії;
- оплата газу природного, розподіл газу;
-оплата інших енергоносіїв.

Бюджетні
кошти 

14680,00
148150,00
118735,40
98560,00

14680,00
148150,00
118735,40
98560,00

9. Інші виплати населенню Відшкодування  витрат,  пов’язаних  з  відпуском
лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах
громадянам,  які  мають  на  це  право  відповідно  до
законодавства.

- Цукровий діабет;

Бюджетні
кошти 

160000,00

219934,60

160000,00

219934,60

10. Капітальний  ремонт  інших
об`єктів

Коригування проектно-кошторисної документації по
АЗПСМ с. Нижня Сироватка

Бюджетні
кошти

18200,00 18200,00

11. Окремі  заходи  по  реалізації
державних  (регіональних)
програм,  не  віднесені  до
заходів розвитку

Курси підвищення кваліфікації лікарів АЗПСМ 
с. Нижня Сироватка, та с. Старе Село

Бюджетні
кошти

10500,00 10500,00

Всього
2163100,00 2163100,00

Секретар сільської ради Ольга Клименко


