
  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 РІШЕННЯ 
28 позачергова сесія  8 скликання 

15 лютого 2022 року №1653 
 
Про затвердження Програми 
фінансової підтримки КНП «Центр 
ПМСД» Баранівської міської ради 
на 2022 рік (програма «місцевих 
стимулів») в новій редакції 
 

    Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.5. ст. 3 Закону України «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою 
збереження надання медичних послуг у сільській місцевості, забезпечення 
запобігання захворюваності, вчасної діагностики, ефективного лікування, 
створення умов для подовження тривалості життя та підвищення його якості 
особам, що хворіють на важкі та рідкісні захворювання, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради на 2022 рік (програма «місцевих стимулів») в 
новій редакції  згідно додатку. 

2. Встановити, що витрати на реалізацію даної програми здійснюються з  
бюджету громади в  межах бюджетних призначень та становлять  1 214 000  
грн., а також за рахунок понадпланових надходжень. 

3. Директору КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради Осіпчуку В.В.: 
- забезпечити виконання Програми та подання Баранівькій міській раді 

щоквартальних звітів про реалізацію мети та завдань Програми . 
- до 20 лютого 2022 року розробити та подати на затвердження постійної 

комісії з гуманітарних питань, законності та депутатської етики мережу 
«пунктів громадського здоров’я» на базі діючих ФАПів. 

4. Уповноважити Баранівського міського голову Мігея О.Ю. при необхідності 
вносити зміни до Програми з послідуючим затвердженням відповідного 
розпорядження на черговій сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.). 

  
            Баранівський міський голова                                   Олександр МІГЕЙ 



Додаток 
до рішення  28 позачергової сесії  
8 скликання   
Баранівської міської ради 
від 15 лютого 2022 р. №1653______ 

 
Програма 

фінансової підтримки  
комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико - санітарної допомоги»  
Баранівської міської ради  

на 2022 рік (програма «місцевих стимулів»)  
(в новій редакції) 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

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

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

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

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

5 Термін реалізації Програми 2022 рік 
 

6 Кошти задіяні на виконання 
Програми  

Кошти державного бюджету, місцевого 
бюджету, інші надходження, не заборонені 
чинним законодавством України 
 

7 Орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для виконання 
реалізації Програми 
 

2022 рік – 1214000,00 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»,  п.5. ст. 3 Закону України 
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення 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, збереження можливості надання медичної допомоги 
у сільській місцевості. 

 
2. Мета Програми . 
Метою Програми є: 
- забезпечення стабільної роботи КНП «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради відповідно до його 
функціонального призначення; 
- забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності 
медичного обслуговування населення, збереження можливості надання медичної 
допомоги у сільській місцевості; 
- 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: 1214000,00  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 

 Забезпечення надання медичних 
послуг на відаленних місцях в 
сільскій місцевості ( оплата праці) 

500000,00 

всьго 1214000,00 
 

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, надання медичної допомоги у сільській 
місцевості через пункти громадського здоров’я; 
- покращити фінансовий стан комунального некомерційного підприємства. 
 



6. Звітність та контроль за виконанням Програми. 
 

Забороняється використання коштів, які виділяються в рамках Програми, на 
інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов`язані із основними 
напрямками діяльності підприємств та не відповідають меті і завданням 
Програми 

Комунальне некомерційне підприємство подає щокварталу до 20 числа, що 
настає за звітним, Баранівській міській раді  звіти про виконання Програми 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 профільна 
постійна комісія.     
 
 
Секретар ради                                                                                  В.Г. Заремба 
 


