
УКРАЇНА 
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Проект

РІШЕННЯ
2019 р. сесія 7 скликання

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 
виконання фінансових планів закладів охорони здоров’я, що належать до 

спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та 
діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних

підприємств

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, пункту 20 
частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
керуючись частиною 1 статті 59 зазначеного Закону, абзацу 13 статті 16 Закону 
України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-Р „Про схвалення 
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я”, рішення 20 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію 
рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об’єкти 
комунальної власності”, рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2018 
року №708 „Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я”, з метою 
впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та 
їх фінансового забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів, враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення і з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання 
фінансових планів закладів охорони здоров’я, що належать до спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області та діють в організаційно- 
правовій формі комунальних некомерційних підприємств (далі - Порядок) (додається 
на 13 аркушах).

2. Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної 
адміністрації забезпечити:

1) складання графіків подання проектів річних фінансових планів 
комунальними некомерційними підприємствами та звітів про їх виконання;

2) своєчасне затвердження річних фінансових планів комунальних 
некомерційних підприємств, що належать до спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.



3. Керівникам комунальних некомерційних підприємств забезпечити 
своєчасне складання, подання на розгляд та затвердження річних фінансових планів 
і звітів про стан їх виконання згідно з Порядком.

4. Покласти персональну відповідальність на керівників комунальних 
некомерційних підприємств за складання та виконання річних фінансових планів.

5. Організацію виконання рішення покласти на Департамент охорони 
здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням 
- на постійну комісію обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм.
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