
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

_____________________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 
від « ___» _________ 2020 року №  

м. Олександрія 
 
Про внесення доповнень до рішення 
міської ради від 21 грудня 2019 року 
№ 857 «Про затвердження програми 
економічного і соціального розвитку 
м. Олександрії на 2020 рік» 
 

Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи звернення управління охорони здоров’я міської ради від 13.04.2020                  
№ 20/424 про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста 
Олександрії на 2020 рік, рішення виконавчого комітету від 30 квітня 2020 року № 241, 
висновки постійних комісій міської ради та з метою забезпечення належного 
функціонування та розвитку галузі охорони здоров’я міста Олександрії,   
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Доповнити рішення міської ради від 21 грудня 2019 року № 857 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м. Олександрії на 2020 рік» згідно з додатком. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з 

питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики; з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та на 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 
функціональних обов’язків.  
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
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Додаток 
до рішення міської ради 
від «__» _______ 2020 року № ___ 

 
 

Доповнення до рішення міської ради від 21 грудня 2019 року № 857 
«Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Олександрії  

на 2020 рік» 
 

Підпункт 2.1. «Охорона здоров’я», пункту 2. «Підвищення якості надання медичних 
послуг; розвиток освіти, культури і туризму»,  основних завдань та заходів щодо реалізації 
пріоритетів, розділу ІІІ. Мета, пріоритети та завдання щодо їх реалізації на 2020 рік   
доповнити абзацом наступного змісту: 

«За рахунок коштів міського бюджету може здійснюватися: 
- фінансування видатків розвитку та підтримка комунальних підприємств охорони 

здоров’я, що надають первинну медичну допомогу; 
- співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми 

державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості 
комунальних послуг та енергоносіїв комунальних підприємств охорони здоров’я, що 
надають вторинну медичну допомогу та підпорядковані управлінню охорони здоров’я 
міської ради; 

- фінансування видатків розвитку та підтримка комунальних підприємств охорони 
здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу та підпорядковані управлінню охорони 
здоров’я міської ради, та місцевих програм надання населенню медичних послуг понад 
обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення». 
 
 
 
Секретар міської ради      Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 


