
ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО

СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ  

08 березня  2023 року                                                                               №1320
м. Чортків

Про  внесення  змін  до   рішення  №576  від  27  серпня   2021  року  «  Про
затвердження Порядку складання та контролю за виконанням фінансових
планів  комунальних  некомерційних  підприємств  в  галузі  охорони
здоров’я, що перебувають у комунальній власності  Чортківської  міської
територіальної громади

           З метою встановлення єдиної методології  фінансового планування
комунальних  некомерційних  підприємств  в  галузі  охорони  здоров’я,  що
перебувають  у  комунальній  власності  Чортківської  міської  територіальної
громади, відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, Порядку
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта
господарювання  державного  сектору  економіки,  затвердженого  наказом
Міністерства  економіки,  затвердженого  наказом  Міністерства  економічного
розвитку і торгівлі України від 22 січня 2021 року №122 та керуючись статтею
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести  зміни  у  п.11  Порядку складання  та  контролю за  виконанням
фінансових планів комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони
здоров’я,  що  перебувають  у  комунальній  власності  Чортківської  міської
територіальної громади і викласти у такій редакції:
«Зміни до фінансового плану КНП можуть вносити не більше, ніж один раз
на квартал у плановому році.
Зміни до фінансового плану КНП не можуть вноситись у періоди,  за  якими
минув термін звітування, окрім такі зміни допускаються КНП, якщо внесення
змін до фінансових планів зумовлене уточненими показниками фінансування
цих  підприємств  з  боку  НСЗУ,  інших  надходжень  (централізованого



надходження  та  благодійної  допомоги),  що були доведені  до  підприємств  у
періоди, за яких минув строк звітування.

2.Копію рішення направити управлінню соціального захисту та охорони
здоров’я  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.

3. Контроль  за  виконанням  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 

  

               


