
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 822 

 

Про затвердження фінансових планів на 2022 рік комунальних 

некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської ради 

№ 16-86 від 30 листопада 2021 року про затвердження фінансових планів на 2022 рік 

комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради відповідно до 

підпункту 4 пункту «а» статті 27, статей 29, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити фінансові плани на 2022 рік комунальних некомерційних підприємств 

Білоцерківської міської ради, а саме: 

1.1 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» (додається); 

1.2 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» (додається). 

1.3 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» (додається). 

1.4 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4» (додається). 

1.5 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

(додається). 

1.6 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 

(додається). 

1.7 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок» (додається). 

1.8 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» (додається). 

1.9 Фінансовий план на 2022 рік комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» (додається). 

2. Управлінню економіки Білоцерківської міської ради здійснювати контроль за 

виконанням показників затверджених фінансових планів комунальних некомерційних 

підприємств Білоцерківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова                                          Геннадій ДИКИЙ 


