
   УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V  СЕСІЯ, VІIІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 25 лютий 2021р.                                                                               № 190

м. Стрий

Про виконання  Програми розвитку
  Комунального некомерційного підприємства
«Стрийська міська стоматологічна поліклініка» 
 Стрийської міської ради Львівської області за 2020 рік

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п 1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
вирішила:

1. Затвердити  Звіт  Про виконання  Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська міська стоматалогічна 
поліклініка»  Стрийської міської ради Львівської області за 2020 рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та 
спорту (Василів Т.Б.) .

Міський голова                                                                           Олег Канівець



 

Україна
Міністерство охорони здоров’я 
Департамент охорони здоров’я

Комунальне некомерційне підприємство
«Стрийська міська стоматалогічна поліклініка»

вул. С.Бандери,    м. Стрий Львівської обл.  82400    тел. (03245) 5-75-71; 
ЄДРПОУ 26308646          

 

Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська міська стоматологічна 
поліклініка» подає підсумковий звіт по Програмі розвитку за 2020 р. За період виконання 
Програми було заплановане фінансування у розмірі 2010808,31 грн. Заплановані кошти були 
використані на   реалізацію даної Програми частково. А саме: на оплату праці працівників , 
на оплату енергоносіїв; покращено умови праці медичних працівників (закуплено деззасоби 
та засоби індивідуального захисту);  Покращено матеріально-технічну базу лікарні 
(придбано нові ноутбуки). Касові видатки по Програмі становлять 1142808,31 – відхилення 
від планового фінансування складає 868000,00. Дане відхилення виникло у  зв’язку не 
фінансування  із за відсутності ліцензії.

 Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська міська 
стоматологічна поліклініка» на 2021 рік необхідна для здійснення своєї діяльності на 
території м. Стрия в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення 
матеріально-технічної бази, оснащення необхідним медичним обладнанням, поліпшення 
умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення  якісними та 
своєчасними медичними послугами.

  

Директор КНП «Стрийська МСП»                            Б.Форостина  

 



ПРОГРАМА 
розвитку Комунального некомерційного підприємства

 «Стрийська міська Стоматологічна поліклініка»
 на 2020 р.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради 
Львівської області

2. Дата, номер документа про затвердження програми: Рішення сесії міської ради від 
«26»  лютого 2020 року № 942

3. Розробник Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області
4. Співрозробник Програми: КНП «Стрийська міська стоматологічна поліклініка»
5. Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради 

Львівської області
6. Учасники програми: КНП «Стрийська міська стоматологічна поліклініка »
7. Термін реалізації програми: 2020 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми:2010808,31грн.

Відповідальний за Директор КНП «СМСП» 
виконання Програми                          Б.Б.Форостина                                       


