
 

 
 

УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

 ХІІ сесії VIII скликання 

від 25 травня 2021 року                                                 № 648-4 

                                                                     

Про внесення доповнень до Програми підтримки та розвитку вторинної 
медичної допомоги на 2021-2025 роки, що надається комунальним 

некомерційним підприємством «Дергачівська центральна лікарня» 

Дергачівської міської ради Харківської області (нова редакція), 

затвердженої рішенням ХІ сесії Дергачівської міської ради VІІI 

скликання від 27 квітня 2021 року № 376-5 

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з 

питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту  

населення; постійної комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання  з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, 

промисловості та підприємництва, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести доповнення до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 

допомоги на 2021-2025 роки, що надається комунальним некомерційним підприємством 

«Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області (нова 

редакція), затвердженої рішенням ХІ сесії Дергачівської міської ради VІІI скликання від 27 

квітня 2021 року № 376-5, згідно з додатком, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Дергачівської 

міської ради VІІІ скликання з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, 

соціального  захисту  населення (ГАПЛЄВСЬКА Інна) та на постійну комісію Дергачівської 

міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва 

(ЛИЗЛОВ Костянтин). 

 

 

 

Міський голова             Вячеслав ЗАДОРЕНКО  

 

 

   



Додаток 

до рішення ХІІ сесії Дергачівської  

міської ради VІІІ скликання 

від 25 травня 2021 року № 648-4 

 

Доповнення до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на 2021-2025 роки, що надається комунальним 

некомерційним підприємством «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області (нова редакція), 

затвердженої рішенням ХІ сесії Дергачівської міської ради VІІI скликання від 27 квітня 2021 року № 376-5,  а саме:  

 

«Додаток 1 «Заходи, щодо реалізації Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги на 2021-2025 роки, що надається 

комунальним некомерційним підприємством «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області»  

 

пункт «5.» «Зміцнення та удосконалення матеріально-технічної бази:» доповнити підпунктами 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Джерело фінансування Безпосередні 
виконавці 

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування  

Орієнтовані рік 

виконання  

5. Зміцнення та удосконалення 

матеріально-технічної бази: 

    

 31. Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний ремонт 

частини системи опалення будівлі 

стаціонарного відділення КНП 

«Дергачівська центральна лікарня» 

Дергачівської міської ради Харківської 

області за адресою: Харківська область, 

Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 

Травня, 23»  

Дергачівська міська рада КНП «Дергачівська 

центральна 

лікарня» 

Дергачівської 

міської ради 

Харківської області 

 

40 000,00 

 

2021 

Малоданилівська селищна 

рада 

  

Солоницівська селищна 

рада 

  



Продовження додатка 

№ 

п/п 

Зміст заходу Джерело фінансування Безпосередні 
виконавці 

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування  

Орієнтовані рік 

виконання  

 32. Розробка проектно-кошторисної 

документації  (кошторисної частини) на 

«Капітальний ремонт теплової 

розподільчої рамки розташованої в 

будівлі (літ. Г) на території 

стаціонарного відділення  КНП 

«Дергачівська центральна лікарня» 

Дергачівської міської ради Харківської 

області за адресою: Харківська область, 

Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 

Травня, 23» 

Дергачівська міська рада КНП «Дергачівська 

центральна 

лікарня» 

Дергачівської 

міської ради 

Харківської області 

 

10 000,00 

 

2021 

Малоданилівська селищна 

рада 

  

Солоницівська селищна 

рада 

  

 33.  Капітальному ремонту вхідної 

групи та частини внутрішніх приміщень 

будівлі поліклінічного відділення №1 

(літ. А-1) КНП «Дергачівська 

центральна лікарня» Дергачівської 

міської ради Харківської області за 

адресою: Харківська область, 

Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 

Травня, 4»  

Дергачівська міська рада КНП «Дергачівська 

центральна 

лікарня» 

Дергачівської 

міської ради 

Харківської області 

 

1 200 000,00 

 

2021-2022 

Малоданилівська селищна 

рада 

  

Солоницівська селищна 

рада 

  

 34. Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

будівлі поліклінічного відділення № 2 

(літ. К-2) КНП «Дергачівська 

центральна лікарня» Дергачівської 

міської ради Харківської області за 

адресою: Харківська область, 

Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 

Травня, 4» 

Дергачівська міська рада КНП «Дергачівська 

центральна 

лікарня» 

Дергачівської 

міської ради 

Харківської області 

 

70 000,00 

   

2021-2022 

Малоданилівська селищна 

рада 

  

Солоницівська селищна 

рада 

  

 


