
 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

шістдесят першої сесії сьомого скликання 

 

 

29 жовтня 2019 року № 372 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги в Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки 

Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

Калиновомостівського і Олександрівського ФАПів на 2019 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи лист комунального підприємства „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради від 15.10.2019         

№ 487, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 138 

„Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

в Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції, 

що додається. 

 

 

 

Міський голова  О.РЯБОКОНЬ 

 

                                                                                 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 

Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік 

 

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 

Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік затверджена рішенням п’ятдесят першої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року      

№ 138 на загальну суму 436 000,00грн..  
Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані нами зміни:                                                                                                           

                                                                                                                            грн. 
№ 

п/п 

  Перелік  заходів Затверджено 

по діючій 

Програмі 

Проект змін до  

Програми  

Пропонується 

для включення 

до Програми та 

фінансування 

1. Забезпечення онкохворих 

знеболювальними препаратами  

на пільгових умовах із місцевого 

бюджету та за рахунок цільових 

субвенцій сільських та селищних 

бюджетів відповідно до 

постанови КМУ від 17.08.1998 

№1303 

50 000,00 -15 000,00 35 000,00 

2. Виділення коштів на 

забезпечення інвалідів війни, 

учасників АТО, бойових дій 

відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 № 1303 „Про 

впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за 

певними категоріями 

захворювань“ із  місцевого 

бюджету . 

10 000,00 +15 000,00 25 000,00 

 Всього по Програмі 436 000,00 0,00 436 000,00 

 

Загальний обсяг фінансування Програми залишається без змін : 436 000,00 грн.. 

 

Директор КП „Пирятинський ЦПМСД“ І. М. Дядькова 



Додаток 

до рішення шістдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

29 жовтня 2019 року № 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  

В ПИРЯТИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ 

ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

ПИРЯТИНСЬКОЇ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, КАЛИНОМОСТІВСЬКОГО І 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ФАПІВ 

НА 2019 РІК 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 

Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ), Калиномостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік розроблена на підставі статей 8, 33 

Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров’я“, статей 

26, 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Указу 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 „Про Стратегію сталого розвитку 

„Україна – 2020“. 

Всі заходи направлені на реалізацію державної політики у сфері охорони 

здоров’я щодо задоволення потреб населення ОТГ у первинній медико-

санітарній допомозі. 

Програма охоплює всі основні напрямки, спрямовані на збереження 

здоров’я населення, попередження основних груп захворювань, соціальний та 

медичний супровід  всіх диспансерних груп населення. 

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної 

допомоги припадає до 90 відсотків загального обсягу медичних послуг, а 

питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед 

лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків. 

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною 

спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною 

допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе. 

Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати 

впровадження програмно - цільового методу фінансування та залучити 

додаткові кошти із міського бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством, для вирішення проблемних питань первинної медико-

санітарної допомоги. 

 

Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Стан здоров’я населення України постійно погіршується через 

незадовільні умови життя, праці та навколишнього середовища. Тривалість 

життя в Україні набагато нижча, ніж в європейських країнах. Пирятинський 

район не є виключенням в цьому питанні. Хоча протягом останніх років 

вирішено ряд завдань спрямованих на забезпечення прав громадян на якісну та 

доступну медико-санітарну допомогу, створено умови для формування 

здорового способу життя, покращилась доступність населення до 

кваліфікованої лікарської допомоги. Однак залишаються невирішеними деякі 

проблеми, а саме: застаріла матеріально-технічна база, неукомплектованість 

необхідним медичним обладнанням негативно впливає на своєчасність та якість 

надання медичних послуг, які надає КП „Пирятинський ЦПМСД“. Придбання 

сучасного діагностичного обладнання дасть змогу значно скоротити час, 

необхідний для визначення проблеми зі здоров’ям, а значить, своєчасно буде 

розпочате лікування. 

В Пирятинській ОТГ залишається складною демографічна ситуація. 

Показник смертності перевищує народжуваність. З кожним роком відмічається 



ріст інвалідизації населення. На тлі несприятливих демографічних змін 

відбувається погіршення стану здоров'я населення з істотним підвищенням в 

усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема 

хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи 

кровообігу, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. На хронічну патологію 

страждають до 60 відсотків дорослого населення. Водночас, відмічається 

тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, збільшення частоти соціально 

небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу.  

Поряд із цим в первинній ланці залишається низка питань, які потребують 

доопрацювання та вирішення, а саме: 

недостатність кадрового забезпечення лікарями - по закладу складає 67% 

лікарів від потреби,  із наявних лікарів питома вага лікарів ЗПСМ пенсійного 

віку складає 50 %;  

матеріальна база Пирятинської амбулаторії  та сільських ФАПів 

Пирятинської ОТГ не відповідає вимогам нормативних документів і потребує 

капітального та поточного ремонтів; 

недостатнє фінансування щодо безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 

ОТГ та категорій захворювань. 

 

Мета та завдання Програми 

Метою Програми є покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради, забезпечення пільгового відпуску медикаментів 

пільговій категорії громадян у відповідності з чинним законодавством по 

відшкодуванню вартості лікування амбулаторно учасників АТО, бойових дій, 

надання амбулаторної паліативної допомоги хворим на онкопатологію. 

Поліпшення фінансування первинної медичної допомоги на території 

ОТГ для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони 

здоров’я, забезпечення рівного та справедливого доступу жителів ОТГ до 

медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності 

та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного 

функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та 

вдосконалення матеріально-технічної бази Пирятинської АЗПСМ,  

Калиномостівського та Олександрівського ФАПів. 

Покращення надання діагностичної допомоги населенню Пирятинської ОТГ. 

Медична допомога жителям Пирятинської ОТГ є доступною. Проте 

наявні проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного 

вирішення шляхом додаткового фінансування: 

 поліпшення надання первинної медичної допомоги жителям 

Пирятинської ОТГ; 

 охоплення всіх вікових груп дітей Пирятинської ОТГ 

туберкулінодіагностикою; 



 забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

 поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і 

тривалості життя; 

 збільшення питомої ваги медичної допомоги, що надається лікарями 

загальної практики сімейної медицини щороку на 7-10%; 

 формування системи надання населенню високоякісної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини; 

 збереження і покращення здоров’я населення; 

 гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги; 

 забезпечення фінансування поточних та комунальних видатків закладу; 

 удосконалення матеріально-технічної бази Пирятинської АЗПСМ, 

Калиномостівського  та Олесандрівського ФАПів відповідно до світових 

стандартів, запровадження   правових, економічних, управлінських 

механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на   охорону 

здоров’я; 

 створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері 

охорони здоров’я; 

 удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я; 

 підключення до мережі Інтернет структурних підрозділів КП 

„Пирятинський ЦПМСД“ в селах Пирятинської ОТГ  та впровадження 

системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних 

інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної 

допомоги. 

 підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 

матеріальних ресурсів підприємства; 

 залучення засобів масової інформації, навчальних закладів ОТГ та     

громадських організацій до більш широкого інформування населення з 

питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування 

захворювань. 

 

Очікуванні результати 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної допомоги 

та сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій, що 

позначиться на зниженні показника захворюваності на інвалідизуючі 

захворювання до кінця 2019 року на 3-5%;  

покращити забезпечення Пирятинської амбулаторії загальної практики - 

сімейної медицини та Калиномостівського і Олександрівського ФАПів 

медичним обладнанням, інструментами, досягнувши 100 % до табеля 

оснащення;  

поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій 

населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 

50% в залежності від потреби хворого; 



покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, 

онкології в загальному на 20%, що знизить показники смертності і інвалідності 

від даної патології на 3-5%;  

покращити надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги 

первинного рівня та зменшити кількість звернень до вузькопрофільних 

спеціалістів без направлень сімейного лікаря;  

забезпечити на 100% надання амбулаторної паліативної допомоги, а саме 

медикаментозного знеболення хворим на онкопатологію в термінальних 

стадіях; 

охопити всі вікові групи дітей Пирятинської ОТГ 

туберкулінодіагностикою. 

За рахунок виконання даної програми з’являється реальна можливість 

покращення наданих комунальним підприємством „Пирятинський ЦПМСД“ 

послуг первинної медичної допомоги.  

 

Джерела фінансування 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади, передбачених на 2019 рік, та інших 

джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

 

Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського 

голови відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійну 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Директор комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної  

медико-санітарної допомоги“  

Пирятинської районної ради І.М. Дядькова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 1 

 до Програми 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Пирятинській 

міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, Калиномостівського і Олександрівського ФАПів 

на 2019 рік   

 
1 Ініціатор розроблення Програми  КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови від 

27.02.2019 № 42 

3 Розробник Програми КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

4 Співрозробник Програми - 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

6 Учасник Програми КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

7 Термін реалізації Програми  2019 рік 

7.1 Етапи виконання Програми - 

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

Бюджет міської ОТГ 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

436,00 тис.грн 

9.1 коштів бюджету міської ОТГ 436,00 тис.грн 

9.2 коштів інших джерел - 
 

 Додаток 2 

 до Програми 
 

Ресурсне забезпечення  

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Пирятинській 

міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, Калиномостівського і Олександрівського ФАПів 

на 2019 рік   

 
Обсяг коштів, які 

пропонується  залучити 

на виконання  

Програми 

Етапи виконання Програми  Усього витрат на 

виконання 

Програми, 

тис.грн. 
2019 рік 20__ рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, усього 

(тис.грн.), у тому числі: 

436,00 - - 436,00 

Кошти бюджету міської 

ОТГ 

436,0 - - 436,0 

Кошти не бюджетних 

джерел 

- - - - 



 Додаток 3 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми  

розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Пирятинській міській ОТГ та 

фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини, Калиномостівського і Олександрівського ФАПів на 2019 рік   
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джере

ла 

фінанс

ування  

Орієнтовні 

обсяги 

фінансува 

ння 

(вартість, 

тис.грн.) 

Очікуваний 

результат 

1 Створення 

комп’ютерної 

мережі, 

забезпечення 

доступу до 

мережі Інтернет, 

впровадження 

електронних 

реєстрів та 

телемедичного 

консультування. 

Підключення  

структурних 

підрозділів, 

Калиномостівс

ького і 

Олександрівсь

кого ФАПів, 

КП 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ до 

мережі 

Інтернет 

2019 КП  

„Пирятин 

ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 

бюджет

у 

міської  

ОТГ 

9,0  Покращення 

ефективності, 

своєчасності і 

якості 

медичної 

допомоги, 

надійного і 

оперативного 

управління 

інформацією, 

впровадження 

новітніх 

технологій в 

медичну 

практику 

2 Забезпечення 

онкохворих 

знеболювальним

и препаратами  

на пільгових 

умовах із  

місцевого 

бюджету та за 

рахунок 

цільових 

субвенцій 

сільських та 

селищних 

бюджетів 

відповідно до 

постанови КМУ 

від 17.08.1998 

№1303 

Відшкодування 

вартості  

знеболюючих 

препаратів. 

2019 КП  

„Пирятин 

ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 

бюджет

у 

міської  

ОТГ 

35,0 Покращення 

якості життя та 

досягнення 

ефективного 

знеболення 

пацієнтів у 

термінальній 

стадії. 

3 Виділення 

коштів на 

забезпечення 

інвалідів війни, 

учасників АТО, 

бойових дій 

відповідно до 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

17.08.1998 № 

1303  „Про 

впорядкування 

безоплатного та 

Відшкодування 

вартості 

медикаментів 

для  

забезпечення 

визначених 

категорій 

хворих 

відповідно до 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

17.08.1998 № 

1303 „Про 

впорядкування 

2019 КП  

„Пирятин 

ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 

бюджет

у 

міської  

ОТГ 

25,0 Покращення 

тривалості та 

якості життя 

населення, 

забезпечення 

якісного 

медикаментозн

ого лікування 

пільгових 

категорій 

населення, в 

т.ч. 

постраждалих 

учасників 

АТО, ООС, 



пільгового 

відпуску 

лікарських 

засобів за 

рецептами 

лікарів у разі 

амбулаторного 

лікування 

окремих груп 

населення та за 

певними 

категоріями 

захворювань“ із  

місцевого 

бюджету . 

безоплатного 

та пільгового 

відпуску 

лікарських 

засобів за 

рецептами 

лікарів у разі 

амбулаторного 

лікування 

окремих груп 

населення та за 

певними 

категоріями 

захворювань“. 

забезпечення 

безкоштовного 

надання 

невідкладної 

медичної 

допомоги. 

4 Придбання 

туберкуліну для 

туберкулінодіагн

остики у дітей 

Придбання 

туберкуліну 
2019 КП  

„Пирятин 

ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 

бюджет

у 

міської  

ОТГ 

120,0 Забезпечення 

охоплення не 

менше 97% 

дітей, які 

підлягають 

щепленнями 

проти 

туберкульозу, 

та 100% 

охоплення 

визначених 

вікових груп 

дітей 

туберкулінодіа

гностикою 

5 Послуги з 

техобслуговуван

ня інженерного 

обладнання, 

підготовка 

медичних 

закладів до 

опалювального 

сезону  

(обстеження 

вентиляційних 

каналів, 

придбання 

засобів 

дистанційних 

передач обліку 

даних спожитого 

газу), повірка 

медичного 

обладнання. 

Придбання 

засобів 

дистанційних 

передач обліку 

даних 

спожитого газу 

2019 КП  

„Пирятин 

ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 

бюджет

у 

міської  

ОТГ 

17,0 Підготовка 

медичних 

закладів до 

опалювального 

сезону 2019-

2020 

6 Комунальні 

послуги 

 та енергоносії  

 

Оплата 

електроенергії 

та природного 

газу, в тому 

числі: 

2019 КП  

„Пирятин 

ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 

бюджет

у 

міської  

ОТГ 

230,0 Створення та     

підтримання 

комфортних 

умов для 

перебування 

пацієнтів і 

громадян у 

лікувальних 

закладах 

Оплата 

електроенергії 
30,0 

Оплата 

природного 

газу 

200,0 

7

7 Всього     436,0  

 



 Додаток 4 

 до Програми 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації ______02____________________________________ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету _____0212111, 0219770___ 

Код КЕКВ_2610, 2240,  2220,  2730,  2273,  2274, 2620, 3220_________________________ 

 
№  

Показн 

ики 

 

Правова 

підстава 

 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

 

Затверджено  

на 2019 рік 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 

тис. грн. 

В т.ч. за 

рахунок 

загальног

о фонду 

бюджету 

C
іч

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.  Медичні 

послуги 

Рішення  

61 сесії 

міської ради 

від 29.10.2019 

№ 372 

 

436,0 436,0 - - - 

3
6

6
,0

 

2
3

,0
 

6
,0

 

6
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

 

        У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу  

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду)  

 

Директор  

КП „Пирятинський ЦПМСД“ І.М. Дядькова 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 
29 жовтня 2019 року 

 

 

 

 



Додаток 4 

до Порядку 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Вул. Соборна, 21, м.  Пирятин, Полтавська обл., Пирятинський район 

 

Код відомчої класифікації _____02____ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету _____0212111___ 

Код КЕКВ_2610, 2240, 2220, 2730, 2273, 2274______ 

Рік 

 

Показники Правова 

підстава 

 

Відповідальний за 

проведення заходу 

(організація, 

управління, відділ, 

особа) 

Затверджено на 2019 рік  В тому числі по місяцях, тис.грн. 

Всього, 

тис.грн. 

В тому числі за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету, 

тис.грн 

сі
ч

ен
ь
 

л
ю

ти
й

 

б
ер

ез
ен

ь
 

к
в
іт

ен
ь
 

тр
ав

ен
ь
 

ч
ер

в
ен

ь
 

л
и

п
ен

ь
 

се
р

п
ен

ь
 

в
ер

ес
ен

ь
 

ж
о

в
те

н
ь
 

л
и

ст
о

п
ад

 

гр
у

д
ен

ь
 

2019 Медичні 

послуги 

Рішення 51 

сесії 

міської 

ради від 04 

квітня 2019 

року 

№_138__ 

 436,0 

 

436,0 

- - - 

3
6
6

,0
 

2
3
,0

 

6
,0

 

6
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

7
,0

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти загального фонду/кошти 

спеціального фонду) 

 

Директор  

КП «Пирятинський ЦПМСД»            І.М. Дядькова 

 

Секретар міської ради 

                                                Т. Г. Чайка 

______     __________________ 2019 року 



 

 


