
 
 
  
 
 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
____24 сесія 8 скликання 

07 грудня 2021 року                                                                   № 1296______ 
 
Про програму фінансової підтримки  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної  
медико - санітарної допомоги»  
Баранівської міської ради 
 

З метою належного виконання КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради Закону України від 19.10.2017 року № 2168 
– VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 
Закону України від 07.12.2017 року № 2233 - VІІІ «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» та наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018 року 
«Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги», керуючись 
статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада, 
вирішила: 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської ради на 2022 рік (додається). 

2. Директору Осіпчуку В.В. забезпечити фінансове забезпечення Програми 
фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради на 
2022 рік. 

3. Уповноважити Баранівського міського голову Мігея О.Ю., при 
необхідності вносити зміни до Програми фінансової підтримки КНП 
«Центр ПМСД» Баранівської міської ради на 20222 рік, з послідуючим 
затвердженням відповідного розпорядження на черговій сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Нечипорука Д.В. 

 
Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 
  



«Затверджено» 
Рішення 24 сесії 8 скликання   
Баранівської міської ради 
від 07.12.2021 р. № 1296______ 

Програма 
фінансової підтримки  

комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико - санітарної допомоги»  

Баранівської міської ради  
на 2022 рік 
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Ініціатор розроблення 
Програми 

 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради 
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Розробник Програми 
 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради 
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Відповідальний виконавець 
 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради 
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Учасник Програми 
 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради, 
Баранівська міська рада 
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Термін реалізації Програми 
 

2022 рік 
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Кошти задіяні на виконання 
Програми  

 

Кошти державного бюджету, місцевого 
бюджету, інші надходження, не 
заборонені чинним законодавством 
України 
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Орієнтовний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
виконання реалізації 
Програми 

 

 

2022 рік – 714000,00 грн. 

 



1. Загальні положення. 
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги Баранівської 
міської ради  на 2022 рік  (далі - Програма), розроблена на підставі ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91 Бюджетного кодексу 
України. 

З метою виконання Програми планується забезпечити фінансову 
підтримку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико - санітарної допомоги» Баранівської міської ради на 2022 рік шляхом 
надання  трансфертів.  

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради, поліпшення його матеріально - 
технічної бази та створення належних умов для розвитку первинної медико - 
санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності 
медичного обслуговування  населення. 

 
2. Мета Програми . 

Метою Програми є: 
- забезпечення стабільної роботи КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Баранівської 
міської ради відповідно до його функціонального призначення; 
- забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності 
медичного обслуговування населення; 
- забезпечення лікарськими засобами пільгову категорію населення; 
- забезпечення знеболюючими засобами онкологічних хворих в ІV ст. 
захворювання (паліативне лікування); 
- придбання лікарських засобів для діагностики та профілактики 
туберкульозу; 
- забезпечення навчанням середнього медичного персоналу. 
 

3. Завдання Програми. 
Фінасова допомога, передбачена цією Програмою, надається на 

виконання основних функцій комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико - санітарної допомоги» Баранівської міської ради за 
рахунок надання поточних трансфертів та здійснення внесків до статутного 
капіталу (згідно додатку). 

 



4. Фінасове забезпечення Програми. 
Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок коштів, 

виділених в установленому порядку з міського бюджету та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством України, на рахунок одержувача 
бюджетних коштів, відкритий в установленому порядку у ГУДКУ  у Житомирській 
області. 

Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання програми 
є Баранівська міська рада, відповідальним виконавцем Програми - комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради. Фінансова підтримка надається в межах бюджетних 
призначень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет на 
відповідний рік за цією Програмою. Протягом року обсяг фінансування за 
рахунок коштів міського бюджету може змінюватися відповідно до рішення 
міської ради про внесення змін до показників, виходячи з наявного ресурсу. 

 
5. Орієнтовний обсяг фінансування Програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради на 2022 рік: 714000,00 
грн. 

                       6.  Очікувані результати виконання Програми. 
 2022 рік 
Забезпечення лікарськими засобами 
пільгової категорії населення  

100 000,00 

Заходи з лікування онкологічних 
хворих 

250 000,00 

Забезпечення туберкуліном 15 000,00  
Витрати на навчання персоналу 25 000,00 
Обов’язкове страхування 
медпрацівників 

35 000,00 

Забезпечення доступності мало 
мобільних груп населення до закладів 
ПМСД Баранівської ОТГ 

289 000,00 

Всього: 714 000,00 
 

Реалізація Програми дасть змогу: 
- забезпечити стабільну роботу комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської 
міської ради; 
- забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності 
медичного обслуговування населення; 
- покращити фінансовий стан комунального некомерційного підприємства. 
 



7. Звітність та контроль за виконанням Програми. 
Комунальне некомерційне підприємство подає щомісяця до 20 числа, 

що настає за звітним, головному розпоряднику коштів Баранівської міської ради 
фінансові звіти з пояснювальною запискою. 

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством 
порядку. 

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює 
відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів 
- головний розпорядник бюджетних коштів Баранівська міська рада та постійна 
комісія.     
 
Секретар ради                                                                                  В.Г. Заремба 
 
 


