
 

 

 У К Р А Ї Н А 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 XХVІІІ сесія VIII демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № _/03-2023  

            

від 10 березня 2023 року                                                             селище Лисець 

 

Про затвердження звіту щодо виконання 

фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства “Лисецька 

лікарня” Лисецької селищної ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської 

області за ІV квартал 2022 року по 

первинній медичній допомозі  
 

            Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року «Про  

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Лисецька 

лікарня” Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області, згідно листа №126 від 27.02.2023 року генерального 

директора КНП «Лисецька лікарня», враховуючи рекомендації постійної 

комісії селищної ради з питань бюджету, селищна рада 

вирішила: 

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства “Лисецька лікарня” Лисецької селищної 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області за ІV квартал 

2022 року  по первинній медичній допомозі  (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради селищної ради Івана Говеру та 

постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів та 

соціально-економічного розвитку(Христина Романишак). 

 

 

Селищний голова                                                              Анатолій ЛУЩАК 

 



 

 

 У К Р А Ї Н А 

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XХVІІІ сесія VIII демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № _/03-2023  

            

від 10 березня 2023 року                                                            селище Лисець 

 

Про затвердження звіту щодо 

виконання фінансового плану  

комунального некомерційного  

підприємства “Лисецька лікарня” 

Лисецької селищної ради 

Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області  

за ІV квартал 2022 року по  

вторинній медичній допомозі  

        

            Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року «Про  

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Лисецька 

лікарня” Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області, згідно листа №127 від 27.02.2023року генерального 

директора КНП «Лисецька лікарня», враховуючи рекомендації постійної 

комісії селищної ради з питань бюджету, селищна рада 

 

вирішила: 

           1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства “Лисецька лікарня” Лисецької селищної 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області за ІV квартал 

2022 року  по вторинній медичній допомозі  (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради селищної ради Івана Говеру та 

постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів та 

соціально-економічного розвитку(Христина Романишак). 

 

 

Селищний голова                                                              Анатолій ЛУЩАК 

 


