
 

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ    

 

02 грудня 2021 року                                                                                     № 787 

м. Чортків 

   

Про затвердження звітів про виконання фінансових планів за                  

ІІІ квартал 2021 року комунальних некомерційних підприємств  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради, 

«Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради, 

«Чортківська міська стоматологічна поліклініка» Чортківської міської 

ради 

 

           Враховуючи клопотання комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради 

від 09 листопада 2021 року № 1356, комунального некомерційного 

підприємства «Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської 

ради від 22 листопада 2021 року № 01-04/692, комунального некомерційного 

підприємства «Чортківська міська стоматологічна поліклініка» Чортківської 

міської ради від 19 листопада 2021 року № 178, відповідно до Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 січня 2021 року  

№ 122, ст. 75, 78  Господарського кодексу України та, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради за            

ІІІ квартал 2021 року згідно з додатком 1. 
2. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Чортківська 

центральна міська лікарня» Чортківської міської ради за ІІІ квартал           

2021 року згідно з додатком 2. 

3. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Чортківська 

міська стоматологічна поліклініка» Чортківської міської ради за ІІІ квартал 

2021 року згідно з додатком 3. 
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4. Копію рішення направити управлінню соціального захисту та 

охорони здоров’я Чортківської міської ради, КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чортківської міської ради, КНП «Чортківська 

центральна міська лікарня» Чортківської міської ради, КНП «Чортківська 

міська стоматологічна поліклініка» Чортківської міської ради. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА та постійну комісію міської ради з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

 

  

Міський голова                                                            Володимир ШМАТЬКО   

 

 

  

   


