
                                                                        
 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту від 17.10.2019 року  тридцять  четвертої сесії VІІ скликання 

Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 

2017-2019 роки» та затвердження її в новій  редакції. 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

У додатку 1.1 до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-

2019 роки» по комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги»  Коростенської міської ради заплановані кошти 

в пункті 9.2 «Здійснення поточних ремонтів» у сумі 200 тис.грн.  В зв’язку із 

виявленою необхідністю проведення комплексу робіт, спрямованих на заміну, 

відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівлі, поліпшення 

експлуатаційних показників будівлі, які відповідно до листа 

Держкомбудархітектури від 30.04.2003 року № 7/7-401 вищезазначені роботи є  

капітальним ремонтом. З огляду на все вищевикладене, є необхідність внесення 

зміни в додаток 1.1 перенести  200 тис.грн.  з п.п 9.2 «Здійснення поточних 

ремонтів» на п.п 9.1 « Здійснення капітальних ремонтів». Також зменшується 

сума запланована на утримання КНП ЦПМСД з 1337,5 тис.грн на 1287,5 

тис.грн., різниця складає 50 тис.грн, які переносяться на п.п. п.п 9.1 « 

Здійснення капітальних ремонтів». 

Невідкладність прийняття даного рішення полягає в тому, що розпочати 

проведення капітального ремонту необхідно в жовтні місяці, а розпочати 

проведення робіт можливо тільки тоді коли буде здійснено планування на 

проведення капітального ремонту.  При внесенні змін до програми в листопаді 

місяці ремонтні роботи відповідно і розпочнуться в листопаді та не встигнуть 

завершитись до кінця поточного року. 

 

 

2. Цілі та завдання прийняття рішення 

Головним завданням прийняття рішення є приведення у відповідність 

додатку 1.1 «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 

роки» 

 
    
 

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я  

виконавчого комітету Коростенської міської ради     М.А.Заєць 

 

 

 

 



Довідка 

до проекту від 17.10.2019 року  тридцять четвертої  сесії VІІ скликання 

Про внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 

2017-2019 роки». 

  

Проект рішення розроблено: відділ охорони здоров’я виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:  Заєць Микола Анатолійович, начальник відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №26 

вулиця Грушевського, 22, місто Коростень, тел.5-00-28. 

 

Доповідає на сесії:  заступник міського голови  Дзига Олександр  Олексійович  

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:   заступник міського голови 

Дзига Олександр  Олексійович. 

 

Запросити:  відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги» Костенської міської ради. 

  

 

Розсилка:   відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги» Костенської міської ради 

 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


