
 
 
 
 
 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
другої сесії восьмого скликання 

 
 

11 грудня 2020 року № 17 
 
 
Про внесення змін та доповнень до Програми щодо запобігання поширення 
пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на               
2020 рік 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, керуючись статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, рішенням 
шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                  
28 травня 2020 року № 237 „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 листи 
комунального підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради від 23.11.2020 № 473 та від 
08.12.2020 № 499, висновки та рекомендації постійних комісій, з метою 
запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади, міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 
 
 внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят сьомої 
позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 18 березня 
2020 року № 144 „Про затвердження Програми щодо запобігання поширення 
пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинський Центр 
первинної медико-санітарної допомог“ Пирятинської районної ради на 2020 рік, 

виклавши Програму у новій редакції, що додається. 
 
 
Міський голова  А.СІМОНОВ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо змін до  Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік. 
 

Програма затверджена рішенням шістдесят сьомої позачергової сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 18 березня 2020 року № 144 
на загальну суму 20 000,00 грн.  

 Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 
запропоновані нами зміни:    

                                                                    грн.                                   

 
Загальний обсяг фінансування Програми зі змінами : 107 966,00  грн. 
 
 
 
Начальник управління економіки  
виконкому міської ради І.В. Солдатова 
 
 
 
 

№

 
п

/
п 

Перелік  заходів Затвердже

но по 
діючій 
Програмі 

Проект змін 
до  

Програми  

Пропонується 
 для включення до 
Програми та 
фінансування 

1. Придбання засобів 
індивідуального захисту для 
медичних працівників  КП 
„Пирятинський ЦПМСД“. 

- 29266,00 29266,00 

2. Придбання дезінфікуючих та 
антисептичних  засобів для 
медичних працівників КП 
„Пирятинський ЦПМСД“. 

- 11700,00 11700,00 

3. Придбання бактерицидних 
ламп та штативів для 
структурних підрозділів  КП 
„Пирятинський ЦПМСД“. 

- 16500,00 16500,00 

4. Придбання медикаментів для 
невідкладної допомоги  для 
структурних підрозділів  КП 
„Пирятинський ЦПМСД“. 

- 30500,00 30500,00 

 Всього по Програмі 20 000,00 87 966,00 107 966,00 



                                                                                  Додаток 
                                                                                          рішення другої сесії 
                                                                                          Пирятинської міської ради 
                                                                                          восьмого скликання 
                                                                                          11 грудня 2020 року № 17  

 
 
 
 

ПРОГРАМА ЩОДО ЗАПОБIГАННЯ 
ПОШИРЕННЯ ПАНДЕМІЇ ВІРУСНИХ 

ІНФЕКЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ 
ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

„ПИРЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ“ 
ПИРЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 НА 2020 РІК 
 
 

(нова редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Пирятин 
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Вступ. 
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Вступ 
Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік розроблена на 
підставі статей 8, 33 Закону України „Основи законодавства України про 
охорону здоров’я“, статей 27, 32, 42 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україн“, постанови Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19“. 

Усі заходи направлені на реалізацію державної політики у сфері охорони 
здоров’я щодо задоволення потреб населення ОТГ у первинній медико-
санітарній допомозі. 
 Програма охоплює напрямки, спрямовані на збереження здоров’я 
населення, попередження інфекційних груп захворювань, в тому числі 
коронавірусу COVID-19, соціальний та медичний супровід  населення. 
 За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру 
в Україні отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та 
Житомирська (1, летальний випадок) області. 

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського 
здоров’я України дослідила більше 500 зразків. З початку року Центром 
громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну 
інфекцію. 

У світі зареєстровано 169 387 випадків захворювання COVID-19, з них  77 
257 (45,6%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 89 367  випадків у 142 
країнах/територіях/регіонах. 
 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 бюджету міської ОТГ та інших джерел, не заборонених 
законодавством, для запобігання поширенню на території Пирятинської міської 
ОТГ коронавірусу  COVID-19. 
 
Розділ 1. Визначення  проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
Вірусні інфекції найпоширеніші серед хвороб сьогодення. Захворювання 

спричинені вірусом найпростіше передаються від хворої людини до здорової. 
Враховуючи пандемію 2019 року, спричинену вірусом COVID-19 кількість 
хворих по всьому світу вже перевищила сотні тисяч осіб. На території 
Європейського регіону зареєстровано 54 895 випадків захворювання COVID-19  
(Італія 21 157, Іспанія 5 753, Франція 4 500, Німеччина 3 795, Швейцарія 1 359, 
Великобританія 1 144, Нідерланди 959, Швеція 924 ,Норвегія 907, Данія 827, 
Бельгія 689, Австрія 655, Греція 190, Ізраїль 178, Фінляндія 155, Чехія 150 , 



Ісландія 138, Ірландія 129, Румунія 113, Португалія 112, Естонія 79, Сан-
Марино 77, Словенія 57, Польща 49, Словаччина 44, Сербія 41, Албанія 38, 
Російська Федерація 34, Хорватія 31, Грузія 30, Латвія 26, Угорщина 25, 
Білорусь 21, Кіпр 21, Азербайджан 19, Боснія і Герцеговина 13, Північна 
Македонія 13, Мальта 9, Фарерські острови 9, Вірменія 8, Литва 8, Республіка 
Молдова 8, Болгарія 7, Казахстан 6, Люксембург 5, Ліхтенштейн 4, Україна 3, 
Андорра 2, Джерсі 2, Монако 2, Гернсі 1, Гібралтар 1, Святий Престол 1, 
Туреччина 1) та 2314  летальних випадків (загалом 6513). Україна не є 
виключенням у цьому питанні. 

У зв’язку зі швидким поширенням пандемії короновірусу заклад охорони 
здоров’я в повній мірі не забезпечений засобами індивідуального захисту 
медичного персоналу. Неукомплектованість необхідними засобами 
індивідуального захисту для сімейних лікарів, середнього та молодшого 
медичного персоналу Пирятинської АЗПСМ, Калиновомостівського та 
Олександрівського ФАПів  унеможливлює інфікування вірусними 
захворювання в першу чергу лікарів та медичних сестер, що належать до групи 
ризику. 

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану 
здоров'я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів 
захворюваності і поширеності вірусних хвороб, зокрема інфекційне 
захворювання, спричинене вірусом COVID-19. 

 
Розділ 2. Визначення мети Програми 

 
Метою Програми є забезпечення медичного персоналу КП 

„Пирятинський ЦПМСД“ та його структурних підрозділів  засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами, ізоляційними костюми, 
рукавичками, захисними окулярами та медикаментами для проведення 
ефективного інфекційного контролю жителів Пирятинської міської ОТГ. 
 
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми. 

 
Одним із способів вирішення вищезазначеної проблеми є поліпшення 

фінансування первинної медичної допомоги на території ОТГ для забезпечення 
більш ефективного та безпечного інфекційного контролю у підрозділах 
комунального підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради. Забезпечення рівного та 
справедливого доступу жителів ОТГ до медичних послуг належної якості, 
зниження рівня захворюваності та смертності населення шляхом формування і 
налагодження ефективного функціонування системи надання населенню 
доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини. 



 Медична допомога жителям Пирятинської ОТГ є доступною, проте 
наявні проблеми, які виникли в період пандемії, потребують невідкладного 
вирішення, шляхом додаткового фінансування. 

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок видатків 
загального фонду бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади, передбачених на 2020 рік.   

Обсяг фінансування Програми – 107 966,00 грн. 
Строк виконання Програми – 2020 рік. 
 

Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
№ 
з/п Завдання Заходи Результативні 

показники 
1 Придбання 

респіраторів сімейним 
лікарям та середньому 
медичному персоналу  
Центру    
 

Придбання 
респіраторів для 
сімейних лікарів та 
медичних сестер 

Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського 
та Олександрівського 

ФАПів  

Забезпечення 
респіраторів для 5 
сімейних лікарів та 18 
медичних сестер 
Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського та 
Олександрівського 
ФАПів з метою 
зменшення впливу на 
організм шкідливих 
вірусних інфекцій у тому 
числі вірусу COVID-19 

2 Придбання захисних 
окулярів сімейним 
лікарям та середньому 
медичному персоналу 
Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського 
та Олександрівського 
ФАПів 

 
 

Придбання захисних 
окулярів для сімейних 
лікарів та медичних 
сестер Пирятинської 

АЗПСМ, 
Калиновомостівського 
та Олександрівського 

ФАПів 

Забезпечення 
індивідуальними 
засобами захисту очей 
(захисні куляри) 5 
сімейних лікарів та 18 
медичних сестер 
Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського та 
Олександрівського 
ФАПів з метою 
зменшення впливу на 
організм шкідливих 
вірусних інфекцій у тому 
числі вірусу COVID-19 

3 Придбання 
спеціального 
одягу сімейним 
лікарям та 
медичним сестрам 
Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського 
та 

Придбання 
багаторазового 
спецодягу та 

одноразових захисних 
костюмів для 

медичного персоналу 
Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського 

Забезпечення 
спеціальним одягом 
сімейних лікарів та 
сестер медичних 
Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського та 
Олександрівського 
ФАПів для проведення 



Олександрівського 
ФАПів 
для роботи з хворими 
під час 
карантину 

та Олександрівського 
ФАПів 

оглядів пацієнтів, хворих 
на вірусні захворювання  

4 Придбання рукавичок 
для сімейних лікарів та 
медичних сестер 
Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського 
та Олександрівського 
ФАПів 
 

Придбання рукавичок 
з довгими манжетами 

для медичного 
персоналу 

Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського 
та Олександрівського 

ФАПів 

Забезпечення 
спеціальними 
рукавичками з довгими 
манжетами для захисту 
шкіри рук від впливу 
вірусних інфекцій для  5 
сімейних лікарів та 18 
медичних сестер 
Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського та 
Олександрівського 
ФАПів 

 
5 

Придбання засобів 
індивідуального 
захисту для медичних 
працівників КП 
„Пирятинський 
ЦПМСД“ 

Придбання засобів 
індивідуального 

захисту(маски медичні 
одноразові, рукавички 
медичні одноразові)  
для медичних 
працівників КП 
„Пирятинський 
ЦПМСД“ 

Забезпечення засобами 
індивідуального захисту 
медичних працівників (70 
фіз. осіб)  КП 
„Пирятинський ЦПМСД“  
та його структурних 
підрозділів для 
проведення оглядів 
пацієнтів хворих на 
вірусні захворювання 

6 Придбання 
дезінфікуючих та 
антисептичних  засобів 
для медичних 
працівників КП 
„Пирятинський 
ЦПМСД“ 

Придбання 
дезінфікуючих та 

антисептичних засобів 
для медичних 
працівників КП 
„Пирятинський 
ЦПМСД“ 

Забезпечення  
дезінфікуючими та 
антисептичними  
засобами медичних 
працівників (70 фіз. осіб)  
КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ та його 
структурних підрозділів  

7 Придбання 
бактерицидних ламп та 
штативів для 
структурних 
підрозділів  КП 
„Пирятинський 
ЦПМСД“ 

Придбання 
бактерицидних ламп та 

штативів для 
структурних 
підрозділів  КП 
„Пирятинський 
ЦПМСД“ 

Забезпечення 
структурних підрозділів  
КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ 
бактерицидними 
лампами для 
знезараження повітря та 
штативами для 
 проведення 
внутрішньовенних 
вливань 



8 Придбання 
медикаментів для 
невідкладної допомоги  
для структурних 
підрозділів  КП 
„Пирятинський 
ЦПМСД“ 

Придбання 
медикаментів для 

невідкладної допомоги  
для структурних 
підрозділів  КП 
„Пирятинський 
ЦПМСД“ 

Забезпечення 
структурних підрозділів  
КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ медикаментами 
для невідкладної 
допомоги (адреналін, 
атропін, дексаметазон, 
дібазол, еуфілін, 
папаверин, платифілін, 
фармадипін та ін.) 

  
Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

  
Відповідальність за виконання заходів Програми покладається на 

комунальне підприємство „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги“ Пирятинської районної ради (Киричевський Є.М.) та фінансове 
управління міської ради (Кеда С.Ю.) в частині передачі міжбюджетних 
трансфертів. 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 
комісію міської ради з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, 
соціального захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку, 
встановленому чинним законодавством. 

 
 
 

Начальник управління економіки  
виконкому міської ради І.В. Солдатова 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до Програми 

 
ПАСПОРТ 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 
території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік 

 
1 Ініціатор розроблення 

програми  
КП „Пирятинський ЦПМСД“  

 
2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 
міської ради про 
розроблення програми 

Розпорядження міського голови від  
17.03.2020 № 57 

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  2020 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: 

107,966 тис. 
грн. 

  

9.1 коштів бюджету міської 
ОТГ 

107,966 тис. 
грн. 

  

9.2 коштів інших джерел -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до Програми 

 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 
території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік 

 
Обсяг коштів, 

які 
пропонуються  
залучити на 
виконання 
програми 

 
 

Етапи виконання програми  Усього витрат 
на виконання 
програми, 
тис.грн. 

2020 рік 20__ рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, 
усього (тис. 
грн.), у тому 
числі: 

107,966  - - 107,966 

Кошти бюджету 
міської ОТГ 

107,966 - - 107,966 

Кошти не 
бюджетних 
джерел 

- - - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до Програми 

 
Напрями діяльності та заходи Програми  

щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 
підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік 

№

 
з/
п 

Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 
заходів 
програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

Відповіда

льний 
виконаве

ць заходу 
програми 

Джере

ла 
фінанс

ування  

Орієнтовн

і обсяги 
фінансува

ння 
(вартість) 
тис.грн.,у 
тому 
числі 

Очікуваний 
результат 

1. Придбання 
респіраторів 
сімейним 
лікарям та 
середньому 
медичному 
персоналу  
Центру    
 

Придбання 
респіраторі

в 

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 
бюдже

ту 
Пиряти

нської 
ОТГ 

6,3 Забезпечення 
респіраторів 
для 5 
сімейних 
лікарів та 18 
медичних 
сестер 
Пирятинської 
АЗПСМ, 
Калиномостів

ського та 
Олександрівс

ького ФАПів 
з метою 
зменшення 
впливу на 
організм 
шкідливих 
вірусних 
інфекцій, у 
тому числі 
вірусу 
COVID-19 

2. Придбання 
захисних 
окулярів 
сімейним 
лікарям та 
середньому 
медичному 
персоналу 
Пирятинськ

ої АЗПСМ, 
Калиновомо

Придбання 
захисних 
окулярів 

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 
бюдже

ту 
Пиряти

нської 
ОТГ 

1,35 Забезпечення 
індивідуальни

ми засобами 
захисту очей 
(захисні 
куляри) 5 
сімейних 
лікарів та 18 
медичних 
сестер 
Пирятинської 



стівського та 
Олександрів

ського 
ФАПів 

 
 

АЗПСМ, 
Калиновомост

івського та 
Олександрівс

ького ФАПів 
з метою 
зменшення 
впливу на 
організм 
шкідливих 
вірусних 
інфекцій в 
тому числі 
вірусу 
COVID-19 

3. Придбання 
спеціального 
одягу 
сімейним 
лікарям та 
медичним 
сестрам 
Пирятинськ

ої АЗПСМ, 
Калиновомо

стівського та 
Олександрів

ського 
ФАПів 
для роботи з 
хворими під 
час 
карантину 
 

Придбання 
багаторазо

вого 
спецодягу 
та 
одноразов

их 
захисних 
костюмів 
для 
медичного 
персоналу 
Пирятинсь

кої 
АЗПСМ, 
Калиновом

остівськог

о та 
Олександрі

вського 
ФАПів 

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 
бюдже

ту 
Пиряти

нської 
ОТГ 

11,0 
 

Забезпечення 
спеціальним 
одягом 
сімейних 
лікарів та 
сестер 
медичних 
Пирятинської 
АЗПСМ, 
Калиновомост

івського та 
Олександрівс

ького ФАПів 
для 
проведення 
оглядів 
пацієнтів 
хворих на 
вірусні 
захворювання  

4. Придбання 
рукавичок 
для 
сімейних 
лікарів та 
медичних 
сестер 
Пирятинськ

ої АЗПСМ, 
Калиновомо

стівського та 
Олександрів

ського 
ФАПів 
 

Придбання 
рукавичок 
з довгим 
манжетом 

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 
бюдже

ту 
Пиряти

нської 
ОТГ 

1,35 Забезпечення 
спеціальними 
рукавичками 
з довгими 
манжетами 
для захисту 
шкіри рук від 
впливу 
вірусних 
інфекцій для  
5 сімейних 
лікарів та 18 
медичних 
сестер 
Пирятинської 
АЗПСМ, 



Калиновомост

івського та 
Олександрівс

ького ФАПів 
5. Придбання 

засобів 
індивідуальн

ого захисту 
для 
медичних 
працівників 
КП 
„Пирятинськ
ий ЦПМСД“ 

Придбання 
засобів 
індивідуал

ьного 
захисту(ма
ски 
медичні 
одноразові

, 
рукавички 
медичні 
одноразові

) для 
медичних 
працівникі

в КП 
„Пирятинс
ький 
ЦПМСД“  

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 
бюдже

ту 
Пиряти

нської 
ОТГ 

29,266 Забезпечення 
засобами 
індивідуально

го захисту 
медичних 
працівників 
(70 фіз. осіб)  
КП 
„Пирятинськи
й  ЦПМСД„ 
та його 
структурних 
підрозділів 
для 
проведення 
оглядів 
пацієнтів 

6. Придбання 
дезінфікуюч

их та 
антисептичн

их засобів 
для 
медичних 
працівників 
КП 
„Пирятинськ
ий ЦПМСД“ 

Придбання 
дезінфікую

чих та 
антисептич

них засобів 
для 

медичних 
працівникі

в КП 
„Пирятинс
ький 

ЦПМСД“ 

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 
бюдже

ту 
Пиряти

нської 
ОТГ 

11,7 Забезпечення  
дезінфікуючи

ми та 
антисептични

ми  засобами 
медичних 
працівників 
(70 фіз. осіб)  
КП 
„Пирятинськи
й ЦПМСД“ та 
його 
структурних 
підрозділів . 

7. Придбання 
бактерицидн

их ламп та 
штативів для 
структурних 
підрозділів  
КП 
„Пирятинськ
ий ЦПМСД“ 

Придбання 
бактерици

дних ламп 
та 

штативів 
для 

структурн

их 
підрозділів  

КП 
„Пирятинс
ький 

ЦПМСД“ 

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 
бюдже

ту 
Пиряти

нської 
ОТГ 

16,5 Забезпечення 
структурних 
підрозділів  
КП 
„Пирятинськи
й ЦПМСД“ 
бактерицидни

ми лампами 
для 
знезараження 
повітря та 
штативами 
для 
 проведення 
внутрішньове



 
 

нних вливань 
8 Придбання 

медикаменті

в для 
невідкладної 
допомоги  
для 
структурних 
підрозділів  
КП 
„Пирятинськ
ий ЦПМСД“ 

Придбання 
медикамен

тів для 
невідкладн

ої 
допомоги  
для 

структурн

их 
підрозділів  

КП 
„Пирятинс
ький 

ЦПМСД“ 

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“ 

Кошти 
бюдже

ту 
Пиряти

нської 
ОТГ 

30,5 Забезпечення 
структурних 
підрозділів  
КП 
„Пирятинськи
й ЦПМСД“ 
медикаментам

и для 
невідкладної 
допомоги 
(адреналін, 
атропін, 
дексаметазон, 
дібазол, 
еуфілін, 
папаверин, 
платифілін, 
фармадипін 
та ін.) 

 Всього     107,966  



Додаток 4 
до Порядку 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Вул. Соборна, 21, м.  Пирятин, Полтавська обл., Пирятинський район 
 
Код програмної класифікації видатків  ____ 0212111, 0219770 

 
 
 
Начальник управління економіки  
виконкому міської ради І.В. Солдатова 
 
 
Секретар міської ради        С.Г. Пазюк 
 
 
 
11 грудня 2020 року 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рік 
 

Правова 
підстава 

 

Річний обсяг 
фінансування 
Програми  

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, тис. грн. 
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Рішення         
другої сесії 
Пирятинсь

кої міської 
ради  

11 грудня 
2020 року 
№ 17 

107,966 
 

107,966 
 

- - 

20
,0

 

- - - - - - - - 

87
,9

66
 

 



 Додаток 
 

Розрахунок до Програми 
щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 
підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік 
 
В зв’язку з поширенням пандемії вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ потребує додаткових коштів з місцевих бюджетів в сумі 87966,00 грн. 
на: 

 
• придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників КП 

„Пирятинський ЦПМСД“  :  
- маска медична одноразова – 6000 шт.*3,50 = 21000,00 грн.; 
- рукавички нітрилові – 1033 пар * 8,00 = 8264,00 грн.. 

• придбання дезінфікуючих та антисептичних засобів для медичних 
працівників КП „Пирятинський ЦПМСД“:  

- дезінфікуючий засіб (Бланідаз) – 282,60 грн.*23 шт. = 6499,80 грн. 
- антисептичний засіб (АХД-1000) – 866,66 грн.*6 шт = 5200,000 грн. 

• придбання бактерицидних ламп та штативів для структурних підрозділів  
КП „Пирятинський ЦПМСД“:  

- бактерицидні лампи – 15 шт. * 900,00 грн. = 13500,00 грн. 
- штативи для внутрішньовенного вливання для Пирятинської АЗПСМ – 

5шт.*600,00 грн. = 3000,00 грн.  
• придбання медикаментів для невідкладної допомоги для структурних 

підрозділів КП „Пирятинський ЦПМСД“  – 30500,00 грн.: 
 

№ 
п/п 

Назва препарату Ціна Потреба Сума 

1 Адреналін 0,18% 1 мл 10%  амп. 63,00 15 945,00 
2 Аміак 10% 100 мл 7,60 12 91,20 
3 Аналгін 50% 2мл № 10 32,35 15 485,25 
4 Атропіну сульфат 0,1% 1 мл № 10 25,85 16 413,60 
5 Ацетилсаліцілова кислота 0,5 г № 10 9,00 15 135,00 
6 Валідол табл.. 0,06 №10 5,50 45 247,50 
7 Глюкоза 40% 20 мл № 10 58,10 15 871,50 
8 Дексаметазон 0,4% 1 мл  №5 19,00 30 570,00 
9 Дібазол 1% 5 мл № 10  74,25 30 2227,50 
10 Дімедрол 1%  1мл №10 24,75 30 742,50 
11 Діцинон 250 мл 2мл №50 620,00 3 1860,00 

12 Еуфілін 2% 5 мл № 10 35,75 15 536,25 
13 Каптопрес № 20  56,00 15 840,00 



14 Корвалол 25 мл 13,50 15 202,50 
15 Кордіамін 25 % 2 мл № 10 58,40 9 525,60 
16 Лідокаїн, 2% 2 мл. №10 20,00 15 300,00 
17 Магнію сульфат 25% 5 мл  10 мл 35,50 30 1065,00 
18 Нітрогліцерин 0,5 мл № 40 8,00 45 360,00 
19 Но-шпа 40 мг 2 мл № 25 амп. 340,00 9 3060,00 
20 Папаверін 2% 2 мл № 10 58,10 30 1743,00 
21 Перекис водню 3% 40 мл 5,50 15 82,50 
22 Пластир 1х500 картон  23,00 15 345,00 
23 Платіфіліну 0,2 % 1  мл № 10 70,20 30 2106,00 
24 Преднізолон 30 мл 1 мл № 5  62,50 15 937,50 
25 Система ПК  13,70 45 616,50 
26 Скарифікатор №200 65,00 45 2925,00 
27 Спирт етилов. 96% 35,00 15 525,00 
28 Супрастін 20 мл 1 мл № 5 103,50 15 1552,50 
29 Фармадипін 2% 5 мл 54,00 45 2430,00 
30 Фуросемід 1% 2 мл № 10 22,65 15 339,75 
31 Шприц 5 мл 2,30 600 1380,00 
  

 
  30461,15 

 
 
 

В. о. директора  
„Пирятинський ЦПМСД“  Є.М. Киричевський 
 
 
 
 
 
 
 
  


