
                                                                                                                                

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять сьомої  сесії 

 

28.09.2017 р.                                      Летичів                                            №  11   

 
 

Про звіт головного лікаря комунального  

закладу «Летичівський центр первинної  

медико-санітарної допомоги» Летичівської  

селищної ради 

 

 

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи звіт комісії з вивчення ефективного використання 

бюджетних коштів, селищна рада:  

 

В И Р І Ш И Л А: 

                                    

1. Звіт головного лікаря комунального закладу «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради  взяти 

до відома (додається). 

 

2. Головному лікарю КЗ «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної 

ради Кухарук Н.Л. доопрацювати в міжсесійний період та доповісти на 

черговій сесії Летичівської селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                  І.І. Тисячний   

 

 

 



ЗВІТ 

головного лікаря Летичівського ЦПМСД 

про вжиті заходи відповідно аналізу ефективності використання 

бюджетних коштів за 2016 рік та 6 місяців 2017року 

 

1. Головному лікарю Летичівського ЦПМСД згідно рішення Тридцять 

третьої сесії Летичівської селищної ради № 12 від 31.07.2017 року 

встановлено на 2017рік надбавку в розмірі 50% посадового окладу в межах 

фонду заробітної плати.  

2. Вжито заходи щодо ефективності використання транспортних 

засобів, а саме водіями вказується в шляхових листах номера будинків та 

відповідний кілометраж до призначеного місця.  

3. Переведено фізіотерапевтичну медсестру на посаду медичної сестри 

загальної практики сімейної медицини.  

4. Щодо пропозицій скорочення дефіциту заробітної плати прийнято 

такі міри;  

- Винесено питання на розгляд сесії Летичівської селищної ради про 

переведення ФП с. Лісо-Березіка, Марківці, Чапля, Буцни в пункт 

тимчасового базування відповідно до норм (що в сумі становить 49,6тис 

гривень)  

- Планується переведення санітарок на цивільно-правові угоди 

малопотужних сіл. (що в сумі становить 28,0тис грн)  

- За рахунок відпусток без збереження заробітної плати (на 10 к.д 

економія може становити 213,7тис. грн.,) на даний час працівниками взято 

відпустку без збереження заробітної плати на 167 днів, що в сумі становить 

31тис грн.  

- Винесено питання на розгляд сесії Летичівської селищної ради щодо 

переведення автомобілів ЗАЗ Форза, та Опель на газ, що в сумі становить 38 

тис. гривень економії на рік.  

- в зв’язку із переведенням ФП с. Лісо-Березіка, Марківці, Чапля, Буцни 

в пункти тимчасового базування значно зменшиться використання 

енергоносіїв, на інших ФП обмежено використання енергоносіїв. Списання 

твердого палива буде проводитись згідно норма, які будуть затверджено 

Летичівською селищною радою.           


