
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 липня  2019 року                                            № 410 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін до районної  

цільової програми «Доступна медицина»  

на 2018-2020 роки 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

   

1. Внести зміни до районної цільової програми «Доступна медицина» 

на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради № 326 від 14 

вересня 2018 року  (з урахуванням змін внесених рішенням районної ради  

від 09.11.2018р., від 14.12.2018р. № 362, від 25.01.2019 року № 363, від 05.04. 

2019 року № 384), а саме, 

1.1. в пункті 4 «Упорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та певними категоріями» Додатку 2 «Заходи щодо 

реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-2020 

роки» цифри «100,0» замінити на цифри «359,5»;  

1.2. в пункті 5 «Поліпшення матеріально-технічної бази та оснащення» 

Додатку 2 «Заходи щодо реалізації районної цільової програми «Доступна 

медицина» на 2018-2020 роки» цифри «622,4» замінити на цифри «4162,4»;  

1.3. в пункті 7 «Адміністративні послуги» Додатку 2 «Заходи щодо 

реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-2020 

роки» цифри «17,0» замінити на цифри «103,0»;  

1.4. в пункті 8 «Фонд оплати праці» Додатку 2 «Заходи щодо реалізації 

районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки» цифри 

«1574,6» замінити на цифри «2184,6»; 



1.5. в пункті 9 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» Додатку 2 

«Заходи щодо реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» 

на 2018-2020 роки» цифри «141,8» замінити на цифри «290,0»; 

1.6. в пункті 10 «Оплата послуг (крім комунальних)» Додатку 2 «Заходи 

щодо реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-

2020 роки» цифри «67,3» замінити на цифри «297,3»; 

 1.7. в пункті 12 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» Додатку 2 

«Заходи щодо реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» 

на 2018-2020 роки» цифри «152,4» замінити на цифри «271,0»; 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради        Б.КУЧМІЙ 

 

 

 

 


