
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня 2022 року                                                               № 3276-35-VIII 

 

Про внесення змін до Цільової програми 

розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківське 

міське патологоанатомічне бюро» на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 02 вересня 

2021 року № 1275-16-VIII (зі змінами) 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до частини третьої 

статті 47, пункту 3 частини 1 статті 89, пункту 21 частини 1 статті 91 «Бюджетного 

кодексу України», пункту 22 частини 1 статті 26, частини п’ятої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 12 

січня 2022року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони 

здоров’я», рішення Білоцерківської міської ради від 24 травня 2018 року №2246-52-VII 

«Про створення Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро», з метою забезпечення стабільної 

роботи Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» відповідно до його функціональних 

призначень, підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню 

Білоцерківської міської територіальної громади, створення належних умов праці 

медичних працівників, а також оновлення матеріально-технічного оснащення 

підприємства, міська рада вирішила:  

1. Внести зміни до Цільової програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське 

міське патологоанатомічне бюро» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року №1275-16-VIII (зі змінами) (надалі-

Програма), а саме: 

1.1. в графах 8, 8.1 таблиці розділу І «Паспорт цільової програми розвитку та 

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2022-2024 роки» 

Програми цифри та слова «7 945 690,00 грн» замінити на цифри та слова «10  165 786, 00 

грн»; 

1.2. в графу «Усього витрат на виконання Програми 2022-2024 роки, грн» розділу IV. 

«Обґрунтування обсягів і джерел фінансування та визначення строків виконання 

Програми» Програми цифри та слова «7 945 690,00» замінити на цифри та слова «10 165 

786,00»; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
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1.3. таблицю розділу VI. «Напрями діяльності та заходи» Програми викласти в новій 

редакції: 

№ 

п/

п 

Зміст заходу Термін 

викона

ння рік 

Виконавці Вид 

бюджету 

Орієнтований обсяг фінансування за 

роками, грн 

2022 2023 2024 

1. Заробітна плата 2022- 

2024 

Управління 

охорони здоров'я 

Білоцерківської 

міської ради,  

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської 

міської ради 

«Білоцерківське 

міське 

патологоанатомі

чне  

бюро» 

Місцевий 

бюджет 

2 288 880,0 3 580 200,0 1 426 449,0 

2  Нарахування 

на заробітну 

плату 

 Управління 

охорони здоров'я 

Білоцерківської 

міської ради,  

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської 

міської ради 

«Білоцерківське 

міське 

патологоанатомі

чне  

бюро» 

Місцевий 

бюджет 

474 742,0 787 644,0 295 846,0 

3 Предмети  

матеріали 

обладнання та 

інвентар 

 Управління 

охорони здоров'я 

Білоцерківської 

міської ради,  

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської 

міської ради 

«Білоцерківське 

міське 

патологоанатомі

чне  

бюро» 

Місцевий 

бюджет 

50779,0   

4 Комунальні  

послуги та 

енергоносії 

 Управління 

охорони здоров'я 

Білоцерківської 

міської ради,  

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Місцевий 

бюджет 

431 289,0 452 252, 0 377 705,0 
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2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, 

спорту, культури, мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного 

співробітництва, інформаційної політики та постійну комісію міської ради з питань 

планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

Білоцерківської 

міської ради 

«Білоцерківське 

міське 

патологоанатомі

чне  

бюро» 

 Всього на 

Програму 
   3 245 690,0 4 820 096,0 2 100 000,0 


