
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  

шістдесят третьої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

13 грудня 2019 року № 497 

 

 

Про внесення змін до Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ 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 „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ від 11.12.2019 № 1333, висновки та рекомендації постійних 

комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 137 „Про 

затвердження Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

 

 

 

 

Міський голова  О.РЯБОКОНЬ 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“  

 

Програму „Забезпечення надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“ 

затверджено рішенням п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 137 на загальну суму              

581,0 тис.грн., в тому числі коштів міської ОТГ – 300,0 тис.грн.  

Рішенням п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 25 червня 2019 року № 229 обсяги фінансування збільшено до 

1721,1 тис.грн., в тому числі з бюджету ОТГ – 1159,2 тис.грн.  

Рішенням шістдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 29 жовтня 2019 року № 373 фінансування Програми збільшено 

до 3246,1 тис. грн., в тому числі з бюджету ОТГ – 2684,2 тис. грн.  

Прошу на позачерговій сесії Пирятинської міської ради, яка відбудеться 

13 грудня 2019 року, затвердити запропоновані зміни: 

 

1. Внести зміни до Додатку 3, виклавши пункт 3 у наступній редакції: 
тис.грн. 

№ 

п/п 

Назва напряму та перелік 

заходів 

Затверджено по 

діючій Програмі 

Проєкт змін Пропонується 

для включення до 

Програми на 

фінансування 
3 Кадрове забезпечення 200,0 - 44,0 156,0 

 

2. Доповнити пункт 1 Додатку 3 підпунктом 1.2 наступного змісту: 
тис.грн. 

№ 

п/п 

Назва напряму та перелік 

заходів 

Затверджено по 

діючій Програмі 

Проєкт змін Пропонується  

для включення до 

Програми на 

фінансування 
1.2 Придбання комп’ютерів, 

ноутбуків 
0,0 + 44,0 44,0 

 

Програма не потребує додаткового фінансування, зміни проводяться між 

заходами Програм.  

 

 

 

Директор КП „Пирятинська ЦРЛ“ О.М. Гаркавенко 
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Додаток  

до рішення шістдесят третьої  

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

13 грудня 2019 року № 497 

 

 

 

 

Програма „Забезпечення 

надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

комунальним підприємством  

„Пирятинська центральна районна 

лікарня“  

на 2019 рік“ 

(в новій редакції) 

  

 

 

 

2019 рік 
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1. Вступ 

Програма забезпечення надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік (далі по 

тексту – Програма) розроблена на виконання Державної Стратегії 

регіонального розвитку. Організація надання медичної допомоги (стаціонарної 

та поліклінічної) населенню району є складовою частиною забезпечення 

реалізації прав громадян України на охорону здоров’я, що передбачено 

розділом ІІ „Права та обов'язки громадян у сфері охорони здоров’я“ Закону 

України „Основи законодавства України про охорону здоров’я“, статтею 32 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими 

нормативно-правовими актами.  

Охорона здоров’я – це система заходів, спрямованих на забезпечення  

збереження й розвитку фізіологічних і психічних функцій, оптимальної 

працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно 

можливій індивідуальній тривалості життя. Основними принципами охорони 

здоров’я в Україні є: дотримання прав і свобод людини в галузі охорони 

здоров’я й забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій, 

загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони 

здоров’я, орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги. 

Одним із стратегічних пріоритетів в напрямі розвитку людського потенціалу є 

реформування галузі охорони здоров’я. Реформи у цій сфері націлені на 

гарантоване забезпечення єдиних стандартів медичної допомоги незалежно від 

місця проживання  - в місті чи селі.  

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Показники здоров’я населення свідчать про складність проблем, 

накопичених у сфері охорони здоров’я населення. У структурі захворювань 

населення продовжують лідирувати серцево-судинні хвороби, ендокринної 

системи, органів дихання.  

Станом на 01 січня 2019 року на території району проживають 270 осіб, 

які брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та 

Луганської областей та мають посвідчення учасника бойових дій (надалі –

учасники АТО та учасники ООС), з них 152 особи проживають на території 

Пирятинської міської ОТГ та 118 осіб проживають на території району. Також 

на території Пирятинського району на даний час проживають 16 членів сімей 

загиблих учасників АТО, з яких на території ОТГ проживає 8 осіб.  

Також на території району проживають 202 особи, які є учасниками 

бойових дій (ветерани Афганістану та особи, які виконували інтернаціональний 

обов’язок на території інших держав), з них 114 учасників бойових дій 

проживає на території ОТГ та 88 – на території району.  

Вищезазначені пільгові категорії відносяться до ветеранів війни, а 

пунктом 10 статті 12 Закону України від 22.10.1993 року № 3551-ХІІ „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ передбачено 

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках, 



 

 

 

6 

першочергова госпіталізація ветеранів війни та пільгове зубне протезування. 

Кошторисними призначеннями КП „Пирятинська ЦРЛ“ неможливо 

забезпечити повне безкоштовне медикаментозне лікування та зубне 

протезування зазначеної пільгової категорії в зв’язку з недостатністю 

фінансових ресурсів.  

Орієнтовна вартість лікування в стаціонарних відділеннях 1 хворого від 

100,0 до 1000,0 грн. на день в залежності від складності захворювання та 

вартості медикаментів на його лікування. Статистично середня вартість 

виготовлення одного зубного протеза (в залежності від кількості зубів у 

протезі) коштує 700,0 – 1500,0 грн.  

Враховуючи вищевикладене та враховуючи кількість пролікованих 

хворих в 2018 році, на вищезазначені заходи на хворих, які проживають на 

території ОТГ, заплановано здійснити видатки в загальній сумі 71,5 тис.грн., в 

тому числі на стаціонарне лікування ветеранів війни – 46,5 тис.грн.              

(25,0 тис.грн. на учасників АТО та 21,5 тис.грн. на учасників бойових дій, які 

брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ на 

території Афганістану та інших держав) та на пільгове зубне протезування 

ветеранів війни – 25,0 тис.грн. 

 

Станом на 01 січня 2019 року на обліку у лікаря-ендокринолога 

перебувало 167 інсулінозалежних хворих Пирятинського району (в тому числі 

102 хворих – жителі Пирятинської ОТГ) та 4 хворих на нецукровий діабет, з 

яких 3 хворих – жителі ОТГ. На даний час з державного бюджету проводяться 

видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. 

Всього заплановано з обласного бюджету кошти в сумі 741060,0 грн. 

Розрахункова орієнтовна потреба становить 1410120,84 грн. Додатково 

необхідно виділити з місцевих бюджетів кошти в сумі 669060,84 грн. Для 

відшкодування вартості препаратів інсуліну для 102 жителів громади 

Пирятинської ОТГ в липні-грудні 2019 року необхідно виділити кошти в сумі 

409215,76 грн.  

На нецукровий діабет фінансування з державного бюджету не надходить. 

Орієнтовна необхідна сума для забезпечення 3-х хворих на нецукровий діабет 

на 10 місяців – 19,5 тис.грн.  

 

Також в поліклінічному відділенні на обліку в лікаря-психіатра станом на 

01.01.2019 року перебуває 145 психічно хворих (в тому числі 69 хворих – 

жителі Пирятинської ОТГ) та 196 хворих на шизофренію та епілепсію (в тому 

числі 126 осіб – жителі Пирятинської ОТГ). В 2018 році вищезазначеній 

пільговій категорії забезпечено відшкодування вартості препаратів при 

амбулаторному лікуванні на загальну суму 2339,04 грн. (жителям 

Пирятинського району – 256,04). Орієнтовна необхідна сума 2,0 тис.грн. 

Відповідно до пункту 3 Постанови КМУ 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“ (зі змінами) витрати, пов’язані з відпуском 
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лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок 

асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами. 

Орієнтована необхідна потреба на забезпечення пільговими медикаментами при 

амбулаторному лікуванні хворих – жителів Пирятинської ОТГ становить       

21,5 тис.грн. при умові незмінної вартості медикаментів.   

 

Матеріально-технічна база Підприємства застаріла та не поновлювалася 

понад 10 років. Багато відділень та структурних підрозділів установи 

потребують оновлення медичного обладнання по причині морального старіння 

та заміни на нове, більш сучасне. В неврологічному відділенні для надання 

інтенсивної терапії неврологічним хворим власними силами облаштована 

(проведено поточний ремонт) та частково оснащена необхідним медичним 

обладнанням палата інтенсивної терапії. Але є необхідність придбати додаткове 

медичне обладнання - 2 апарати Боброва, 2 пульсоксиметри автоматичних та 

мішок Амба орієнтовною загальною вартістю близько 7,0 тис.грн. 

 

Питання кадрового забезпечення набуло особливої ваги з огляду на 

кадрову кризу в медичній галузі в Пирятинському районі. В КП „Пирятинська 

ЦРЛ“ на даний час потрібно заповнити вакантну посаду лікаря-анестезіолога. З 

2018 року в КП „Пирятинська ЦРЛ“ працюють два молодих спеціалісти – лікар-

отоларинголог та лікар-травматолог, які потребують вирішення житлового 

питання, а саме: забезпечення їх службовим житлом. Вищезазначені лікарі є 

подружжям, тому необхідно придбати для них двокімнатну квартиру. 

Орієнтовна вартість квартири – 400,0 тис.грн. Фактично придбане житло за 

312,0 тис. грн. 

В період проведення заходів з придбання житла в 2018 році 

Підприємством відшкодовувалися кошти за винаймання житла вищезгаданим 

лікарям. Орієнтована сума необхідних коштів на 2019 рік становить 18,0 

тис.грн.  

 

Відповідно до Постанови КМУ від 27.02.2019 року № 131 „Деякі питання 

здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області“ з 01.04.2019 по 

31.12.2019 року запроваджено пілотний проєкт з реалізації державних гарантій 

медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для 

вторинної медичної допомоги у Полтавській області. Так, в березні 2019 року 

КП „Пирятинська ЦРЛ“ укладено договір з НСЗУ на оплату медичних послуг 

амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги, наданої хворим 

комунальним підприємством „Пирятинська ЦРЛ“, відповідно до якого НСЗУ за 

надані лікарнею медичні послуги в квітні-грудні 2019 року буде проведене 

фінансування в загальній сумі 15473,4 тис.грн., що становить близько 80 % від 

потреби. За кошти НСЗУ підприємством проводяться видатки на заробітну 

плату та нарахування на заробітну плату.  
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Відповідно до п. 17 Постанови № 131, пілотний проект проводиться на 

умовах співфінансування з місцевих бюджетів, за рахунок яких здійснюється 

оплата вартості комунальних послуг та енергоносіїв учасників пілотного 

проекту, а також фінансування місцевих програм розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я, в тому числі на здійснення видатків, 

які не забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ. В 2019 році з 

районного бюджету на вищезазначені цілі виділено кошти в сумі 926,0 тис.грн. 

З бюджету ОТГ на період з жовтня по грудень 2019 року додатково виділено 

кошти в сумі 1525,0 тис.грн. (на оплату спожитих енергоносіїв – 850,0 тис.грн. 

та на придбання медикаментів, продуктів харчування, оплату послуг, 

придбання товарно-матеріальних цінностей – 675,0 тис.грн.). Загальна сума 

фінансування з бюджету міської ОТГ склала 2684,2 тис. грн. 

 

В рамках проведення реформи системи охорони здоров’я, за вимогою 

НСЗУ, для забезпечення моніторингу наданих медичних послуг повинна бути 

проведена комп’ютеризація структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, 

робочих місць лікарів з встановленням  медичних та статистичних програм, які 

в подальшому будуть використовуватися для збору та передачі статистичних 

даних та фактичного обрахунку наданих медичних послуг. Для цього необхідно 

придбання 10 комплектів комп’ютерної техніки з подальшим встановленням 

необхідних програм, створення локальної мережі та підключення до мережі 

Інтернет. Орієнтовано сума необхідних додаткових коштів на зазначені цілі 

становить близько 270,0 тис.грн.   

 

Дана програма розроблена з метою вирішення нагальних проблем КП 

„Пирятинська ЦРЛ“, в тому числі фінансових та матеріальних, реалізація яких 

наблизить Підприємство до здійснення реформ в галузі охорони здоров’я.  

 

3 Мета Програми. 

Метою реалізації Програми є забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської ОТГ, в тому числі ветеранам війни (відшкодування 

вартості лікування в стаціонарних відділеннях), а також забезпечення 

пільговими медикаментами хворих при амбулаторному лікуванні (хворих на 

цукровий та нецукровий діабет та психічно хворих). Залучення коштів в          

ІV кварталі 2019 року на проведення видатків на придбання медикаментів, 

продуктів харчування, ТМЦ, на оплату послуг, спожитих енергоносіїв, а також 

на покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання необхідного 

медичного обладнання в неврологічне відділення, комп’ютерної техніки та 

службового житла для лікарів.  

 

4. Обгрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
Програма буде реалізована шляхом відшкодування вартості лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО  

та учасників бойових дій - ветеранів Афганістану та осіб, які виконували 
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інтернаціональний обов’язок на території інших держав, проведення 

відшкодування пільгового зубного протезування ветеранів війни, а також 

забезпечення пільговими медикаментами хворих пільгової категорії при 

амбулаторному лікуванні. Придбання медичного обладнання в неврологічне 

відділення та службового житла для лікарів.  

Багатогранність та складність проблем галузі охорони здоров’я району 

потребує комплексного підходу до їх вирішення. Кошторисні призначення КП 

„Пирятинська ЦРЛ“ протягом останніх 4-х років не забезпечували 

функціонування Підприємства на належному рівні, тому щорічно залучалися 

кошти місцевих бюджетів, в тому числі і бюджету ОТГ у вигляді 

дофінансування на оплату послуг за спожиті енергоносії, придбання 

медикаментів, медичного та іншого обладнання, товарно-матеріальних 

цінностей, продуктів харчування та на пільгову категорію громадян. 

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що здійснення видатків 

на надання медичної допомоги пільговій категорії громадян, придбання 

необхідного  медичного обладнання, продуктів харчування, медикаментів, а 

також проведення розрахунків за спожиті енергоносіїв можливе лише за умови 

залучення додаткових фінансових ресурсів з бюджетів усіх рівнів. 

Таким чином, розроблення Програми „Забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна дікарня“ на 

2019 рік“ та співфінансування її заходів з бюджетів усіх рівнів (в тому числі і 

бюджету ОТГ) є єдиним способом вирішення зазначених проблем. 

Виконання заходів Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна дікарня“ на 2019 рік“ 

планується в один етап протягом 2019 року. 

 

5. Результативні показники реалізації Програми 

Виконання Програми забезпечить: 

відшкодування вартості лікування в стаціонарних відділеннях 25 

ветеранів війни, членів сімей загиблих учасників АТО та часників бойових дій - 

ветеранів Афганістану та осіб, які виконували інтернаціональний обов’язок на 

території інших держав; 

надання послуг з пільгового зубного протезування 10 ветеранам війни; 

забезпечення пільговими медикаментами при амбулаторному лікуванні 

10 психічно хворих, 3-х хворих на нецукровий діабет та 102 хворих на 

цукровий діабет; 

проведення видатків на оплату спожитих енергоносіїв, придбання 

медикаментів, продуктів харчування, оплату послуг, придбання товарно-

матеріальних цінностей; 

придбання необхідного медичного та іншого обладнання та житла для 

лікарів. 
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6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Організація виконання Програми покладається на КП „Пирятинська 

ЦРЛ“. 

Контроль за станом реалізації Програми покладається на заступника 

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

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

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

 

 

 

 

Директор КП „Пирятинська ЦРЛ“ О.М. Гаркавенко 
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Додаток 1 

до Програми 

 

Паспорт Програми 

 

„Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ на 2019 рік“ 

1. Ініціатор розроблення програми Комунальне підприємство „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинської районної ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 08.02.2019 

№  26   

3. Розробник програми Комунальне підприємство „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинської районної ради  

4. Співрозробник програми Пирятинська міська об’єднана територіальна громада  

5. Відповідальний виконавець програми Фінансове управління міської ради,  

Пирятинська РДА 

Комунальне підприємство „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинської районної ради  

6. Учасник програми Пирятинська міська об’єднана територіальна громада, 

Пирятинська РДА, КП „Пирятинська ЦРЛ“ 

7. Термін реалізації програми 2019 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

   

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

Районний бюджет, бюджет ОТГ, сільські бюджети 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми,  

всього, у тому числі: 

 

3471,1 

  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 2684,2   

 Коштів інших джерел 786,9   

 

 

  

Додаток 2 

до Програми 
 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

„Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ 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: 
 

3471,1 

   

3471,1 

кошти бюджету міської ОТГ 2684,2 

 
  2684,2 

кошти не бюджетних джерел 786,9 

 

  786,9 



Додаток 3 

Напрями діяльності та заходи Програми 

„Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади  

комунальним підприємством  „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“ 

№ 

з/

п 

Назва  напряму  

діяльності 

(пріоритетні  

завдання) 

№ 

з/п 
Перелік  заходів  програми 

Строк 

виконання  

заходу 

Виконавці 

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,  

тис. грн. на  рік 

Очікуваний  

результат 
усього 

у тому числі: 

районний 

бюджет 

кошторисні  

призначення 

галузі   

Бюджет 

ОТГ 

сільські 

бюджети 

кошти  

небюджет

них  

джерел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Розвиток 

закладу охорони 

здоров’я, 

покращення 

матеріально-

технічної бази  

та 

впровадження 

інноваційних 

та 

інформаційних 

технологій  у 

процес 

лікування 

1 Придбання медичного обладнання:  

2 апарата Боброва,  2 пульсоксиметри 

автоматичних, мішок Амба 

2019 р. КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

15,5   15,5   Придбання 

зазначеного 

медичного 

обладнання 
2 Придбання комп’ютерів, ноутбуків 2019 р. КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

88,0 44,0  44,0   Придбання 

комп’ютерів, 

ноутбуків в 

кількості 8-10 

штук 

2 Надання 

медичної 

допомоги 

пільговій 

категорії 

громадян 

1 Пільговий відпуск медикаментів при 

амбулаторному лікуванні (хворі на 

нецукровий діабет, психічнохворі),  

відшкодування вартості препаратів 

інсуліну 

2019 р. КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“, 

Пирятинська 

РДА 

47,5 

 

 

690,1 

26,0  21,5 

 

 

409,2 

 

 

 

280,9 

 Відшкодування 

вартості 

амбулаторного 

відпуску 

медикаментів 

142  

 хворим. 

Відшкодування 

вартості 

лікування 50 

хворих в 

стаціонарних 

відділеннях ; 

2 Відшкодування вартості лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників АТО 

та членів сімей загиблих учасників АТО  

2019 р. КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

 

 

 

71,0 

 

 

 

30,0 

 22,0   

3 Відшкодування вартості лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників 

бойових дій, які брали участь у бойових 

діях чи забезпеченні бойової діяльності 

військ на території Афганістану та інших 

держав 

2019 р. КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

 19,0   
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3 Надання послуг з пільгового зубного 

протезування ветеранам війни  

2019 р. КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

47,0 25,0  22,0   надання послуг з 

пільгового 

зубного 

протезування 20 

особам;  

 

3 Кадрове 

забезпечення  

1 Придбання службового житла для 2-х 

лікарів – молодих спеціалістів; 

 

2019 р.  КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

312,0 156,0  156,0   Придбання 

службового 

житла для 

лікарів 

4 Надання 

медичної 

допомоги 

жителям 

Пирятинської 

ОТГ 

1 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання, медикаментів, продуктів 

харчування, оплата послуг 

2019 р. КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

1350,0 225,0  1125,0   Надання 

амбулаторно-

поліклінічної та 

стаціонарної 

допомоги 

жителям 

Пирятинської 

ОТГ 

5 Проведення 

видатків на 

спожиті 

енергоносії 

1 Оплата послуг з електропостачання – 57,0 

тис.грн., водопостачання, водовідведення 

– 93,0 тис.грн., теплопостачання – 692,0 

тис.грн. та газопостачання – 8,0 тис.грн. 

2019 КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

850,0   850,0   Відшкодування 

вартості 

спожитих 

енергоносіїв в ІУ 

кварталі 2019 р. 

РАЗОМ: 3471,1 

 

506,0  2684,2 280,9   
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 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  0219770  

Код КЕКВ 2610,2620,3210,3220 

 
 

Рік 

 

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 

загального 

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 

 Медичні 

послуги 

Рішення  

63-ї 

позачергової  

сесії міської 

ради від 

13.12.2019 

№ 497 

 

2684,2 2484,2 

   

2
3
0

,0
 

1
0
,0

 

1
0
,0

 

3
0
5

,0
 

3
0
5

,0
 

8
0
,0

 

3
8
0

,0
 

6
0
5

,0
 

7
5
9

,2
 

 

 

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду)  

 

 

 

Директор КП „Пирятинська ЦРЛ“ О.М. Гаркавенко 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 
 

 

13 грудня 2019 року 

 


