
Проєкт 

 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

LVІІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від  24 липня   2020 року      №  -VІІ 
 
Про внесення змін до Програми 
розвитку галузі охорони здоров’я в 
Богодухівському районі на 2020 рік 
затвердженої рішенням районної ради 
від 11.12.2019 р. № 938-VII 
 

За поданням комунального некомерційного підприємства Богодухівська 
центральна районна лікарня Богодухівської районної ради від 10.07.2020 р.                 
№ 01-12/823 та комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Богодухівської районної ради» від 15.07.2020 р. № 
01-14/474,  керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Програми розвитку галузі охорони здоров’я в 
Богодухівському районі на 2020 рік затвердженої рішенням районної ради від 
11.12.2019 року № 938-VII: 
  - в розділі 7 Заходи щодо реалізації районної програми розвитку галузі 
охорони здоров’я в Богодухівському районі на 2020 рік позицію під порядковим 
номером 13 в колонці 2 викласти в новій редакції «Капітальні та поточні 
ремонти»; 
 - доповнити розділ 7 Заходи щодо реалізації районної програми розвитку 
галузі охорони здоров’я в Богодухівському районі на 2020 рік наступною 
позицією: 
 

№ 
п/п 

Зміст заходу  
 

Відповідальний 
виконавець 

Учасники Термін 
виконання 

19 Заходи щодо реалізації Програми 
міні грантів для ЦПСМД та 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини 

КНП «ЦПМСД 
БРР» 

КНП 
«ЦПМСД 

БРР» 

2020 рік 

 
- доповнити додаток до Програми Фінансування по програмі розвитку 

галузі охорони здоров’я в Богодухівському районі на 2020 рік наступними 
позиціями: 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Виконавець Джерело 
фінансуванн

я 

Сума 
фінансуван

ня (грн) 

Примітка 
 

1 2 3 4 5 8 
30 Капітальні 

трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям) 

КНП 
Богодухівська 

ЦРЛ БРР 

Обласний та 
районний 
бюджет 

195773,00 «Капітальний ремонт 
нежитлової будівлі, 
овочесховища 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
Богодухівська 
центральна районна 
лікарня 
Богодухівської 
районної ради по вул. 
Григорія Сковороди, 7 
А в м. Богодухів, 
Богодухівського 
району Харківської 
області 

31 Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям) 

КНП 
Богодухівська 

ЦРЛ БРР 

Обласний,  
районний 
бюджет та 
субвенції 

сільських рад 

6000000,00 «Будівництво 
інфекційного 
відділення 
розташованого за 
адресою: 62103,  
Харківська область, 
Богодухівський 
район, м. Богодухів, 
вул. Комарова,3» 

32 Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям) 

КНП 
Богодухівська 

ЦРЛ БРР 

Районний  
бюджет 

729180,00 «Капітальний ремонт 
благоустрою території 
нежитлової будівлі 
поліклінічного 
відділення 
розташованого за 
адресою: 62103, 
Харківська область, 
Богодухівський 
район, м. Богодухів, 
вул. Чернієнко, 13» 

33 Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям) 

КНП 
Богодухівська 

ЦРЛ БРР 

Обласний, 
районний  
бюджет 

348374,00 «Встановлення 
протипожежної 
системи та системи 
оповіщення і зв’язку в 
поліклінічному 
відділенні 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
Богодухівська ЦРЛ 
Богодухівської 
районної ради, за 
адресою: 62103, 
Харківська область, 
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Богодухівський 
район, м. Богодухів, 
вул. Чернієнко, 13 
(будівництво)» 

34 Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям) 

КНП 
Богодухівська 

ЦРЛ БРР 

Обласний та 
районний 
бюджет  

7257200,00 «Реконструкція 
приймального 
відділення 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
Богодухівська ЦРЛ 
Богодухівської 
районної ради по вул. 
Комарова,3,  м. 
Богодухові. 
Богодухівського 
району, Харківської 
області» 
 

35 Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям) 

КНП 
Богодухівська 

ЦРЛ БРР 

Районний  
бюджет  

100000,00 Проведення експертиз 
кошторисної частини 
проектних 
документацій 

36 Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям) 

КНП 
Богодухівська 

ЦРЛ БРР 

Районний   
бюджет  

100000,00 Проведення 
авторського та 
технічного нагляду  

37 Оплата послуг 
крім 
комунальних 

КНП 
Богодухівська 

ЦРЛ БРР 

Районний   
бюджет  

2000000,00 Поточні ремонти по 
КНП Богодухівська 
ЦРЛ 

38 Оплата послуг 
крім 
комунальних 

КНП 
«ЦПМСД 

БРР» 

Районний   
бюджет  

1400000,00 Будівельні роботи 
(поточний ремонт 
будівель) 

39 Капітальні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, 
організаціям) 

КНП 
«ЦПМСД 

БРР» 

Обласний та 
районний   
бюджет  

287900,00 Співфінансування 
міні грантів проєкту: 
«Ефективна медицина 
в громаді» (придбання 
сучасного 
лабораторного 
обладнання) 

 РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:  174227053,00  
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з 

гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення   
(Л.М.Ситник).   
 
 
Заступник голови районної ради                                     Р.І.Ярошенко                      


	Від  24 липня   2020 року      №  -VІІ

