
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                   № 2848 
 
                                            
Про затвердження Програми  
розвитку та фінансової підтримки  
КНП «Баранівська ЦРЛ»  
Баранівської міської ради  
на 2020-2022 роки. 
 
       Відповідно до  статей 26, 60, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення 35 сесії 8 скликання від 01 жовтня 2019 року № 2226 «Про створення 
комунальногонекомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради шляхом перетворення Баранівської комунальної центральної 
районної лікарні», розглянувши подання КНП «Баранівська ЦРЛ», з метою забезпечення 
належного функціонування комунального некомерційного підприємства, зміцнення його 
матеріально-технічної бази, враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити  Програму розвитку та фінансової підтримки КНП «Баранівська ЦРЛ» 
Баранівської міської ради  на 2020-2022 роки (далі -Програма), що додається.    
 2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю. передбачити, в межах наявних 
фінансових ресурсів, кошти на реалізацію заходів Програми. 
  3. Рекомендувати Довбиській та Дубрівській об’єднаним територіальним громадам 
та Баранівській районній раді, Першотравенській та Кам’янобрідській селищним радам в 
межах наявних фінансових ресурсів,  передбачити кошти на реалізацію заходів Програми. 
 4. КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради (Шатровський І.В.) 
забезпечити організацію виконання заходів Програми. 
     5. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В.  
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з итань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).  та постійну 
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення міської ради (Пашкевич А.А.) 
 
 
Міський голова                                                                             А.О.Душко                                   

                                               



                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення 40  сесії 8 скликання Баранівської 
       міської ради  від 12.02.2020 р. № 2848 
 

   
   

ПРОГРАМА 
розвитку та фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства 

"Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської міської ради 
на 2020 – 2022 роки 

  
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівської міської 
ради 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівської міської 
ради 

3. Відповідальний 
виконавець Програми 

Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівської міської 
ради 

4. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівська міська рада 

5. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

6. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Місцевий бюджет та інші кошти, не заборонені чиним 
законодавством 

7. Орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми 

В межах фінансових можливостей 

  
1.Загальні положення 

Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради створено за рішенням Баранівської міської ради (далі — 
Засновник) №2226 від 01.10.2019 року шляхом реорганізації (перетворення) Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні та є її правонаступником. 
      Програма розроблена на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного 
кодексу України та інших нормативно-правових актів. 



     У Програмі визначено цілі розвитку КНП "Баранівська центральна районна  лікарня" 
Баранівської міської ради.  
         Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню 
кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Баранівського району. 
       КНП "Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської міської ради підзвітне і 
підконтрольне Засновнику. 
           Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом 
комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, 
має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в 
Баранівському управлінні державної казначейської служби України в Житомирській 
області та розрахункові рахунки в установах банків. 
    Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не 
передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на 
досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати. 
     Дана Програма необхідна для стабільного функціонування комунального 
некомерційного підприємства  "Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської 
міської ради, поліпшення матеріально – технічної бази та створення належних умов для 
розвитку вторинної медичної допомоги, покращення ефективності медичного 
обслуговування населення району. 
  

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  
     Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов 
надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Покращення якості медичної допомоги 
можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі 
сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. 
Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних 
фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, 
які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівської міської ради. В умовах переходу на нові умови 
фінансування, для забезпечення  повноцінного  функціонування комунального 
некомерційного підприємства "Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської 
міської ради необхідні додаткові кошти для модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази, закупівлі  діагностичного обладнання. Прийняття Програми фінансової 
підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок місцевих 
бюджетів. 
  

3.Мета Програми 
         Метою Програми є: 
-       збереження і поліпшення стану здоров’я населення району, підвищення якості надання 
вторинної медичної допомоги; 
-       забезпечення стабільної роботи КНП "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради відповідно до його функціонального призначення; 
-       забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати 
податків та інших поточних видатків; 



-      оновлення його матеріально-технічної бази; 
-      забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства; 
-  забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного 
обслуговування населення; 
-   проведення поточного та капітального ремонтів та здійснення належного утримання 
робочих місць. 
  

4.Завдання Програми  
     Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання основних 
функцій комунального некомерційного підприємства "Баранівська центральна районна 
лікарня" Баранівської міської ради.  
         Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого Плану заходів 
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради   на 2020 - 2022 роки. 
  

5. Фінансова підтримка виконання Програми 
     Фінансова допомога, передбачена цією програмою надається: 

- на виконання основних функцій  комунального некомерційного підприємства 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради; 

- у вигляді  надання коштів громадським,благодійним, іншим організаціям, що 
співпрацюють із комунальним некомерційним підприємством «Баранівська центральна 
районна лікарня» Баранівської міської ради та Баранівською міською радою напряму й за 
умови включення їх до мережі отримувачів коштів  на підставі укладених договорів, 
меморандумів,інших організаційно-розпорядчих документів та взаємних гарантійних 
зобов’язань. 

     Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого Плану заходів  районної 
програми фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради  на 2020 -2022 роки зі змінами. 

6. Очікувані результати виконання Програми 
Реалізація Програми дасть змогу: 
-  забезпечти недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуваннями, оплати 
комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків; 
-  забезпечити стабільну роботу  КНП "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради; 
-  забезпечити оновлення матеріально-технічної бази закладу; 
-  забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства; 
- забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного 
обслуговування населення. 
 
 
 
 
 



7. План заходів 
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

"Баранівська центральна районна лікарня»  
Баранівської міської ради    

на 2020 - 2022 роки 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

  
Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 

 Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 

тис. гривень 

2020 
рік 

2021 
рік 

2022рік 

1. Оплата праці з 
нарахуваннями 
на оплату праці 

1)Оплата посадових 
окладів, доплати і надбавки 
обов’язкового та 
стимулюючого характеру, 
індексація заробітної 
плати, матеріальна 
допомога на оздоровлення, 
інші види оплати праці; 
2)Сплата єдиного 
соціального внеску на 
загально-обов’язкове 
державне соціальне 
страхування 

2020-2022 
рр. 

Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

2. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 

обладнання та 
інвентарю 

Придбання: 
1)Господарчих, 
будівельних, 
електротоварів та інших 
малоцінних предметів; 
2)Паливно-мастильних 
матеріалів, запчастин до 
транспортних засобів; 
3)М’якого та твердого 
інвентаря; 
4)Канцелярського та 
письмового приладдя, 
бланків, паперу, друкованої 
продукції; 
5)Інших товарів 

2020-2022 
рр. 

Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

3. Придбання 
медичного 
обладнання 

Забезпечення закладу 
медичним обладнанням, 
інструментарієм та 
комп’ютерною технікою 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 

* * * 



згідно табеля матеріально- 
технічного оснащення  

кошти 
донорів,ін
ші джерела  

4. 

Придбання 
медикаментів та 
перев’язуваль-
них матеріалів 

Придбання: 
1)Лікарських засобів та 
перев’язувальних 
матеріалів; 
2)  Виробів медичного 
призначення; 
3)  Технічних засобів; 
4)Дезінфікуючих засобів та 
інше 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

5 

Продукти 
харчування 

1)  Придбання продуктів 
харчування; 
 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

6. Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв 

Оплата: 
1)Послуг теплопостачання; 
2)Послуг з водопостачання 
і водовідведення; 
3)Електроенергії; 
4)Інших енергоносіїв та 
комунальних послуг 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

7. Оплата послуг 
(крім 

комунальних) 

Оплата   послуг згідно 
заключених договорів 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

8. 

Оплата 
післядипломної 

підготовки 
(перепідготовки 

кадрів, 
відряджень) 

1)Підвищення кваліфікації 
кадрів; 
2)Участь у конференціях та 
семінарах; 
3)Навчання 
відповідальних: 
- за цивільний захист; 
- тендерного комітету; 
4)інше 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 



9. Інші поточні 
видатки 

Сплата податків, зборів, 
обов’язкових платежів, 
штрафів, пені тощо 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

10. 
 

Капітальні 
видатки 

Закупівля автотранспорту 
Капітальний ремонт, 
реконструкція інших 
об’єктів тощо. 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

11. Інші виплати 
населенню 

Пільгові рецепти згідно 
постанови КМУ від 
17.08.1998 року №1303 
«Про впорядкування 
безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення та 
за певними категоріями 
захворювань» (зі змінами). 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

12. Інші виплати 
населенню 

Пільгові рецепти згідно 
Постанови КМУ від 
23.03.2016 року №239 
«Деякі питання 
відшкодування вартості 
інсулінів» та наказу МОЗ 
від 23.12.2015 року №890 
«Про затвердження 
Положення про реєстр 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 



пацієнтів, які потребують 
інсулінотерапії». 

13. Виплати пенсій 
та допомог 

Відшкодування пільгових 
пенсій 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

* В межах фінансових можливостей  
 
 

Секретар ради       О.В.Самчук 
 
 
 
 


