
 

 

 

 

                                                                       

   ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

03 березня 2017 року №  41 
 

 

Про затвердження  Програми 

покращення матеріально-технічної 

бази ФАПу в селі Олександрівка  

у 2017 році 

 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, з метою 

забезпечення сільського населення якісними медичними послугами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму покращення матеріально-технічної  бази ФАПу в 

селі Олександрівка у 2017 році, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради  Шикеринця І.С. та постійну  

комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.).  

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

                      



Додаток 

до рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання 

(друге засідання) 

03 березня 2017 року №  41 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,  

НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

  

Питання доступності та якості медичної допомоги для вітчизняної галузі 

охорони здоров’я надзвичайно болюче й актуальне. За роки незалежності нашої 

країни щороку стан здоров’я людей погіршується та потребує серйозного лікування. 

Фінансування охорони здоров’я з державного бюджету недостатнє, кошти 

спрямовуються переважно на виплату заробітної плати медичним працівникам, 

утримання лікувально-профілактичних закладів, часткове забезпечення їх 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення. У лікувально-

профілактичних закладах сільської місцевості відчувається потреба в оновленні 

медичного обладнання та кваліфікованих кадрах. 

За умови постійного зменшення кількості населення України, зокрема   на селі, 

ситуація, яка склалася, засвідчила надзвичайно важкий стан сільської медицини. 

Якщо на рівні великих міст та обласних центрів впроваджуються нові технології, 

методи діагностики та лікування, то сільська мережа, розвиток якої завжди повинен 

бути пріоритетним, — в критичному стані та потребує реанімації. 

Сьогодні в Україні працює приблизно 15 тисяч фельдшерсько-акушерських 

пунктів (ФАПів), які в майбутньому буде перейменовано на медичні пункти, 

3400 сільських лікарських амбулаторій, 580 дільничних лікарень, 142 районні лікарні, 

472 центральні районні лікарні. На сьогодні для розвитку сільської медицини 

потрібно побудувати 2325 медичних пунктів, 316 сільських лікарських амбулаторій, 

які обслуговують до 2500 населення, 138 амбулаторій, що обслуговують від 2500 до 

5000 населення та 33 амбулаторії, які обслуговують понад 5000 населення. 

За останні 10 років сільській мережі практично не постачалися медичне 

обладнання та спеціалізований медичний транспорт. Сьогодні практично кожен 

п’ятий ФАП та кожна десята амбулаторія лише частково оснащені. Жителі сільської 

місцевості — переважно особи передпенсійного та пенсійного віку з високими 

показниками захворюваності та смертності. 

Фельдшерсько-акушерський пункт є форпостом сільської охорони здоров’я і 

покликаний виконувати лікувально-профілактичну, санітарно-епідеміологічну 

роботу, а також санітарно-освітню роботу серед населення. 

Організація та планування роботи фельдшера на селі здійснюються, виходячи з 

основного принципу — дільничне обслуговування населення. 

Приміщення Олександрівського фельдшерсько-акушерського пункту перебуває 

на балансі Пирятинської міської ради, є амбулаторно-поліклінічним закладом у 

сільській місцевості та потребує придбання медичного обладнання, меблів та іншого 

інвентарю. 

         Враховуючи ці факти, Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

необхідно відшукати можливості технічного забезпечення сільської медицини, а саме 

фельдшерсько – акушерського пункту в селі Олександрівка. 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою відновлення роботи фельдшерсько-акушерського пункту в селі 

Олександрівці є:        

надання населенню долікарської медичної допомоги; 

своєчасне та в повному обсязі виконання призначень лікаря; 

 



організація патронажу дітей та вагітних жінок, систематичне спостереження за 

станом здоров'я інвалідів Великої Вітчизняної війни; 

 проведення під керівництвом лікаря комплексу профілактичних, 

протиепідемічних заходів, спрямованих на зниження захворюваності, насамперед 

інфекційної та паразитарної, сільськогосподарського та побутового травматизму; 

проведення заходів щодо зниження дитячої та материнської смертності; 

участь у поточному санітарному нагляді за дитячими, комунальними, 

харчовими, промисловими та іншими закладами, об'єктами водопостачання, а також 

за очищенням населених пунктів; 

проведення подвірних обходів за епідемічними показаннями з метою 

виявлення інфекційних хворих, контактних з ними осіб та підозрілих на інфекційні 

захворювання; 

повідомлення територіальної санітарно-епідеміологічної станції у 

встановленому порядку про інфекційні, паразитарні та професійні захворювання, 

отруєння населення та виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог. 

В умовах сільської місцевості успішне зниження захворюваності та смертності 

дітей раннього віку багато в чому залежить від правильної організації профілактичної 

роботи з дітьми на території, яку обслуговує  фельдшерсько – акушерський пункт 

села Олександрівка. 

 

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ  

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Основними засобами розв’язання вказаної проблеми є придбання медичного 

обладнання, меблів та іншого обладнання. 

          Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, 

передбачених в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади, а також з інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

 

4. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

          Заходи Програми будуть реалізовуватися впродовж 2017 року. 

 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Координацію  виконання  Програми  покладено на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради за напрямком.  

Контроль  за  виконанням  Програми  здійснюватиме  постійна  комісія  міської 

ради з  питань  освіти, молоді, культури, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.)   

 

 

Секретар міської ради                                                              Т.Г.Чайка           

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Програма 

покращення матеріально-технічної  бази ФАПу в селі Олександрівка у 2017 році 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Пирятинська  міська  рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

 

Розпорядження  міського  голови  

від  07.02. 2017  № 12  

3. Розробник програми 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому  

міської  ради 

4. Співрозробник програми 

 

 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

Відділ  бухгалтерського обліку та звітності   

виконкому  Пирятинської  міської  ради 

6. Учасник програми 

 

Жителі села Олександрівка 

7. Термін реалізації програми 

 

2017  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

7,920 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 7,920 тис.грн. 

 Коштів інших джерел  

 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 
 

Ресурсне забезпечення Програми покращення матеріально-технічної  бази ФАПу в селі 

Олександрівка у 2017 році 

 
                     грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

 2017  рік 20__ рік 20__рік   20__ - 20__р.р.  20__ - 20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
7920,00 

    
7920,00 

бюджет міської ОТГ 

 
7920,00 

    
7920,00 

кошти не бюджетних 

джерел 

      

 



Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
Напрями діяльності та заходи Програми покращення матеріально-технічної  бази ФАПу  

в селі Олександрівка у 2017 році 

                                                                                                                                                                                                                            
№  Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

Програми 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансування 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

гривень, у 

тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

1 

 

 

 

Покращення 

матеріально-

технічної бази  

ФАПу в селі 

Олександрівка 

Придбання 

медичного 

інвентарю: 

2017 рік 

 

 

Виконком 

міської  

ради 

Кошти 

міської ОТГ 

 

 

 

кушетка 

медична 

   3700,00  

столик для 

інструментів 
   1800,00  

ростомір 

настінний 

медичний 

 

 
   

1500,00 

 

інгалятор 

компресорний 

   920,00  

 Всього:     7920,00  

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0118600_________________________ 

Код КЕКВ ____2210______________________________________________ 

 

№

  

П
о

к
аз

н
и

к
и

 

Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2016 рік 

В тому числі по місяцях 

Всього В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 

С
о

ц
іа

л
ь
н

і 
 

за
х

о
д

и
 

Рішення  

20-ої  сесії  

міської  ради  

від 03.03.2017        

№  41 

 

Відділ   

бухгалтерського  

обліку та 

звітності 

виконкому  

міської  ради 

 

 

7920,00 

 

 

7920,00    

7
9
2
0

,0
0
 

        

 

 

Провідний спеціаліст з економічних питань 

виконкому міської ради        Л.М.Тараненко 

  

Секретар міської ради        Т.Г.Чайка 

03 березня 2017 року 


