
 

УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада 

Івано-Франківської області 

 (п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 листопада 2021 року                               смт. Рожнятів 

№ 408 - 15/2021 

 

Про внесення змін до Комплексної 

програми охорони здоров’я 

Рожнятівської селищної ради на  

2021-2025 роки  

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 

Бюджетним кодексом України, Постановою  Кабінету Міністрів України від 17 

серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та з метою 

забезпечення забезпечення якісного медичного обслуговування населення та 

ефективного функціонування КНП  «Рожнятівська багатопрофільна лікарня» 

Рожнятівської селищної ради  та КНП «Рожнятівський центр  первинної медичної  

допомоги» Рожнятівської селищної ради,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до паспорта «Комплексної програми охорони здоров’я 

Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки» та переліку Заходів, обсягів та 

джерел фінансування Програми  зокрема,   пунктів 30,31  підпрограми «Розвиток  

і підтримка первинної медичної допомоги» «Комплексної програми охорони 

здоров’я  Рожнятівської селищної ради на 2021-2025 роки (Додаток додається). 
2. Фінансовому відділу селищної ради  (Р.Баричка) врахувати бюджетні 

запити  на виділення коштів для реалізації заходів програми виходячи з 
можливості дохідної частини селищного бюджету. 

3. Врахувати, що бюджетні призначення для реалізації заходів програми на 

кожен рік передбачаються щорічно при формуванні селищного бюджету, 

виходячи з можливостей дохідної частини, і затверджуються рішенням про 

бюджет на відповідний бюджетний період. 

4. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми в 

межах затверджених бюджетних призначень. 

5. Вважати такими, що втратили чинність паспорт та пункти 30,31 переліку 

Заходів, обсягів та джерел фінансування Програми заходів підпрограми «Розвиток  

і підтримка первинної  медичної допомоги»  «Комплексної програми охорони 

здоров’я  Рожнятівської селищної  ради на 2021-2025 роки», від 25 березня 2021 

 

 



року №139-6/2021 зі змінами.  

6. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань освіти, молоді та спорту, культури,  охорони здоров’я та соціальної 

політики (Б.Комар). 

 

  

 

 

 

Селищний голова                Василь РИБЧАК 


