
 
 
 
 

 
  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

другої сесії восьмого скликання 
 
 
11 грудня 2020 року № 18 
 
Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 
„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 
районної ради в 2020 році 
 

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 лист комунального 
підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 
Пирятинської районної ради від 25.11.2020 № 477, висновки та рекомендації 
постійних комісій, з метою надання своєчасної кваліфікованої первинної медичної 
допомоги у достатніх обсягах та належної якості жителям Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму розвитку та підтримки комунального підприємства 
„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 
районної ради в 2020 році (далі – Програма), що додається. 

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

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

 
Міський голова  А.СІМОНОВ 



                                                   Додаток 
рішення другої сесії  
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
11 грудня 2020 року № 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма розвитку та підтримки 
комунального підприємства 

„Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради в 2020 році 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Пирятин 
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Вступ 
 

Програма розвитку та підтримки комунального підприємства 
„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 
районної ради  в  2020 році розроблена на підставі статей 8, 33 Закону України 
„Основи законодавства України про охорону здоров’я“, статті 26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні“ , постанови КМУ від 31 січня 
2007 року № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання 
державних цільових програм“ , рішення 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“ та інших нормативно-правових актів. 

Громадяни України, незалежно від місця проживання, мають право на 
отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони 
здоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження 
програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної 
допомоги”. Однак, на сьогодні медичне обслуговування не дає можливості 
кожному громадянину реалізувати своє, гарантоване статтею 49 Конституції 
України, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування.  Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для 
ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 

Управління медичною допомогою будь-якого рівня  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 підвищення якості надання жителям Пирятинської міської ОТГ первинної 
медико-санітарної допомоги, шляхом проведення фінансування з місцевих 
бюджетів на здійснення видатків, які не забезпеченні надходженнями за 
договором з НСЗУ. 

 
Розділ 1. Визначення  проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма 
 
Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською 

цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал 
суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних 
елементів національного багатства. Світовий досвід, узагальнений в 
документах ВООЗ, показує, що одним із головних пріоритетів розвитку 
національної системи охорони здоров’я в умовах дефіциту фінансових і 
кадрових ресурсів, повинен бути розвиток первинної медико-санітарної 
допомоги на основі загальної практики – сімейної медицини.  



Згідно рішення тридцять другої сесії сьомого скликання другого 
засідання Пирятинської районної ради від 01.08.2018 року, шляхом 
реорганізації Пирятинського ЦПМД було створено комунальне підприємство 
„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 
районної ради. 

Після реорганізації КП Пирятинський ЦПМСД уклав договір з 
Національною службою України, яка є органом виконавчої влади, що 
відповідає за фінансове забезпечення державного медичного обслуговування 
та, з 01.10.2018 року отримує кошти від НСЗУ в розрахунку за укладені 
декларації. 

Комунальне підприємство „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради здійснює медичне 
обслуговування населення, що проживає на території Пирятинської міської 
територіальної громади, населення в кількості 30581 жителів.  

З початку 2020 року 4 лікаря ЗПСЛ, які працювали в комунальному 
підприємстві  перейшли на приватну практику, що призвело до розірвання 
заключних декларацій з населенням та зменшення доходу, так як нова система 
фінансування закладів первинної допомоги працює за принципом „гроші йдуть 
за пацієнтом“. 

 Станом на 01.11.2020р. 5 лікарями  КП „Пирятинський  ЦПМСД“  
заключено 10343 декларації, з них місто – 4862 декларацій, село – 5481 
декларацій, за які орієнтовно підприємство отримує 422411,00 грн. в місяць. 
Даних коштів вкрай не вистачає на виплату заробітної плати працівникам та 
оплату поточних видатків. Для забезпечення виконання статутних завдань 
комунальне підприємство потребує залучення додаткового фінансування, яке 
сприятиме стабілізації його фінансово-господарської діяльності, покращенню 
стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної 
власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню 
повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Орієнтовна розрахункова потреба КП „Пирятинський ЦПМСД“  на 2020 
рік  щодо проведення  видатків, які незабезпечені надходженням за договором 
НСЗУ, в тому числі на оплату праці , придбання медикаментів, оплату послуг 
складає 623000,00 грн. 

 
Розділ 2. Визначення мети Програми 

 
Метою Програми є надання своєчасної кваліфікованої первинної 

медичної допомоги у достатніх обсягах та належної якості жителям 
Пирятинської міської територіальної громади (проведення фінансування з 
місцевих бюджетів на здійснення видатків, які не забезпечені надходженнями 
за договорами з НСЗУ, в тому числі на оплату праці, придбання медикаментів 
та на оплату послуг), забезпечення стабільної роботи комунального 
підприємства  „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“  
Пирятинської районної ради  відповідно до його функціонального призначення. 



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 залучення 

додаткових коштів з бюджету міської територіальної громади на здійснення 
видатків, які не забезпечені надходженнями за договором з НСЗУ, в тому числі 
на оплату праці, придбання медикаментів та на оплату послуг. Фінансування 
Програми буде здійснюватися за рахунок видатків загального фонду бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади, передбачених на 2020 рік.   

Обсяг фінансування Програми – 623000,00 грн. 
Строк виконання Програми – 2020 рік. 

 
Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

№ з/п Завдання Заходи 
Результативні 
показники 

1. Підтримка надання 
первинної медичної 
допомоги жителям  
Пирятинської міської 
територіальної 
громади 

Проведення видатків на 
оплату праці, придбання 
предметів, матеріалів, 
медикаментів,   оплата 
послуг  та інших 
видатків, що не 

забезпечені видатками за 
договором з НСЗУ 

Надання якісної та 
своєчасної  
первинної медичної 
допомоги жителям 
Пирятинської 
міської 
територіальної 
громади (30581 
жителів) 

  
 

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 заходів 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 розвитку та підтримки комунального підприємства 
„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради  в  2020 році. 
 

1 Ініціатор розроблення програми  КП „Пирятинський ЦПМСД“  

 
2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 
розроблення програми 

Розпорядження міського голови від                                             
27.11.2020 № 231 
 

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:(тис. грн.), у тому числі: 

623,0   

9.1 коштів бюджету міської ОТГ 623,0   
 коштів інших джерел -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до Програми 

 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 
„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради в 2020 році. 
 

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: 

623,0 - - 623,0 

Кошти бюджету 
міської ОТГ 

623,0 - - 623,0 

Кошти не 
бюджетних 
джерел 

- - - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до Програми 

 
Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства „Пирятинський  Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради  в  2020 році. 

 
№
 
з/
п 

Назва 
напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 
заходів 

програми 

Строк 
викона
ння 

заходу 

Відповід
альний 
виконав
ець 

заходу 
програм

и 

Джерела 
фінансува

ння  

Орієнт
овні 
обсяги 
фінанс
ування 
(вартіс
ть), 
тис. 
грн., у 
тому 
числі 

Очікуваний 
результат 

1. Підтримка 
надання 
первинної 
медичної 
допомоги 
жителям  

Пирятинської 
міської 

територіальної 
громади 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проведення 
видатків на 
оплату 
праці, 

придбання 
предметів, 
матеріалів, 
медикаменті

в,   оплата 
послуг  та 
інших 

видатків, що 
не 

забезпечені 
видатками 

за 
договором з 
НСЗУ 

2020 КП 
„Пирятин
ський 

ЦПМСД“  

Кошти 
бюджету 
Пирятинсь

кої міської 
ОТГ 

623,0 Надання 
якісної та 
своєчасної  
первинної 
медичної 
допомоги 
жителям 

відповідно до 
заключенихдек

ларацій 
(10335осіб) 
шляхом: 

стимулювання 
медичних 
працівників, 
переведення 

послуг в онлайн 
форматі, 

компенсація 
вартості 

комунальних 
послуг, 

покращення 
МТБ  тощо 

 Всього     623,0  



                                                                                                                                                                  Додаток 4 
    до Програми 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

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

Код програмної класифікації видатків  ____0212111, 0219770___ 
 
Рік 

 
Правова підстава 

 
Річний обсяг 
фінансуванн

я Програми  

В тому числі по місяцях, тис.грн. 
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Рішення другої 
сесії Пирятинської 
міської ради 
восьмого 

скликання від 
 11 грудня 2020 
року № 18 

623,0 
 

- - - - - - - - - - - 

62
3,

0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Додаток  
                                                                               рішення другої сесії 
    Пирятинської міської ради 
                                                                               восьмого скликання 
                                                                               11 грудня 2020 року № 18 
 

Розрахунок до Програми розвитку та підтримки комунального 
підприємства „Пирятинський  Центр первинної медико-санітарної 

допомоги“ Пирятинської районної ради  в  2020 році. 
 

Комунальне підприємство „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради є неприбутковим 
підприємством. Підприємство здійснює господарську діяльність, спрямовану на 
збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних 
результатів без мети одержання прибутку. 

Станом на 25.11.2020 року в комунальному підприємстві первинну 
медичну допомогу надають 5 лікарів ЗПМС, з яких тільки 2 лікаря ЗПСМ 
працюють в Пирятинській АЗПСМ. 

На сьогодні  лікарями КП „Пирятинський ЦПМСД“ заключено  10343 
декларацій з жителями Пирятинської ОТГ, з них: місто – 4862 декларацій, село 
– 5481 декларацій. 

В грудні 2020 року підприємство прогнозовано планує отримати від 
НСЗУ дохід від заключених декларацій (враховуючи перерахунок за лікаря 
який звільнився в жовтні 2020 року) в сумі 322 411,00 грн., з яких на місто 
припадає 177 925,00 грн.. 

Заплановані витрати  підприємством на грудень 2020 року по 
Пирятинській АЗПСМ складають 805 510,00 грн., а саме: 

виплата заробітної плати працівникам Пирятинської АЗПСМ, 
Калиновомостівського, Олександрівського ФАПів (37 працівників) –          
312 500,00 грн.; 

виплата матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам 
– 188 000,00 грн.; 

оплата відряджень працівникам – 30000,00 грн.; 
придбання ліків для невідкладної допомоги(розрахунок додається) – 

10000,00 грн.; 
придбання медичних ламінованих халатів для лікарів та медичних 

сестер ЗПСМ  Пирятинської АЗПСМ – 15600,00 грн. (Лікар ЗПСМ – 5 фіз. осіб. 
* 2 шт.,сестра медична ЗПСМ – 47 фіз. осіб. * 2 шт.. Загальна потреба 104 шт.* 
150,00=15600,00 грн.). 

виготовлення технічного звіту щодо встановлення пандусів (згідно 
виставленого рахунку ТОВ „Миргородське БТІ“)  - 46450,00 грн.; 

придбання рубероїда та скотча для утеплення газової труби 
(Пирятинська АЗПСМ) – 1000,00 грн.(5 рулонів *120,00 грн. = 600,00грн., 4 
скотча *100,00 грн. = 400,00 грн.)  



оплата телекомунікаційних послуг Пирятинської АЗПСМ –                  
12000,00 грн.(щомісячна плата 4000,00 грн.* 3 міс.(жовтень, листопад, грудень 
2020р.) 

плата послуг за проведення електронних закупівель ТОВ „Баукрон“ 
(Проведення спрощеної закупівлі на придбання туберкуліну) - 5 000,00 грн.; 

оплата періодичних видань та журналів за 2020 рік згідно рахунка ТОВ 
„МЦФЕР-Україна“ – 10 282,00 грн.; 

технічне обслуговування електричного обладнання за 2020 рік згідно 
виставленого рахунка ПП „Аверс - 05“ – 12 000,00 грн.; 

технічне обслуговування газового обладнання згідно виставленого 
рахунка „Лубнигаз“  за 2020 рік  – 13 100,00 грн.; 

супровід Програми „УКС Зарплата“ -  7 130,00 грн. (Квітень -                     
730,00 грн.,травень-грудень 2020 р. – 800,00 грн.); 

супровід Програми „Медичні кадри“  -  1 380,00 грн.; (115,00 грн. в 
місяць). 

щорічна повірка вогнегасників згідно рахунка ФОП Макодзеба  Ю.В. –    
2 751,00 грн.; 

супровід Програми „UA „ бюджет“ - 9 450,00 грн. (1050,00 грн* 9 місяців); 
супровід  медичної програми „Медейр“ - 9 600,00 грн(2400,00 грн                  

* 4 міс.); 
оплата лабораторних досліджень КП „Пирятинський ЦРЛ“ згідно 

виставлених рахунків з червня 2020 року - 101 750,00 грн.; 
обслуговування комп’ютерної техніки (поточний ремонт, реставрація, 

заправка картриджів) ТОВ „Комп’ютер – Сервіс“  - 1 855,00 грн.; 
запасні частини (резинові коврики, антифріз, ВД-40) до автомобілів 

(ФОП Гужик ) -  1 180,00 грн.; 
технічне обслуговування автомобілів(заміна шин, комп’ютерне 

балансування) ФОП Приходько – 4 482,00 грн.; 
придбання пральної машини для Пирятинської АЗПСМ – 10000,00 грн. 

Дохід підприємства на грудень 2020 року по Пирятинській АЗПСМ –         
177925,00 грн. 

Витрати підприємства на грудень 2020 року по Пирятинській АЗПСМ – 
805510,00 грн. Незабезпеченість підприємства на грудень 2020 року по 
Пирятинській АЗПСМ для закриття бюджетного року – 627 585,00 грн. 

 
 
 
 
 
 



Потреба в лікарських засобах для невідкладної допомоги по Пирятинській 
АЗПСМ. 

№ 
п/п 

Назва препарату Ціна Потреба Сума 

1 Адреналін 0,18% 1 мл 10%  амп. 63,00 4 252,00 
2 Аміак 10% 100 мл 7,60 4 30,40 
3 Аналгін 50% 2мл № 10 32,35 5 161,75 
4 Атропіну сульфат 0,1% 1 мл № 10 25,85 5 129,25 
5 Ацетилсаліцілова кислота 0,5 г № 10 9,00 5 45,00 
6 Валідол табл.. 0,06 №10 5,50 15 82,50 
7 Глюкоза 40% 20 мл № 10 58,10 5 290,50 
8 Дексаметазон 0,4% 1 мл  №5 19,00 10 190,00 
9 Дібазол 1% 5 мл № 10  74,25 10 742,5 
10 Дімедрол 1%  1мл №10 24,75 10 247,50 
11 Діцинон 250 мл 2мл №50 620,00 1 620,00 

12 Еуфілін 2% 5 мл № 10 35,75 5 178,75 
13 Каптопрес № 20  56,00 5 280,00 
14 Корвалол 25 мл 13,50 5 67,50 
15 Кордіамін 25 % 2 мл № 10 58,40 3 175,20 
16 Лідокаїн, 2% 2 мл. №10 20,00 5 100,00 
17 Магнію сульфат 25% 5 мл  10 мл 35,50 10 355,00 
18 Нітрогліцерин 0,5 мл № 40 8,00 15 120,00 
19 Но-шпа 40 мг 2 мл № 25 амп. 340,00 3 1020,00 
20 Папаверін 2% 2 мл № 10 58,10 10 581,00 
21 Перекис водню 3% 40 мл 5,50 5 27,50 
22 Пластир 1х500 картон  23,00 5 115,00 
23 Платіфіліну 0,2 % 1  мл № 10 70,20 10 702,00 
24 Преднізолон 30 мл 1 мл № 5  62,50 5 312,50 
25 Система ПК  13,70 15 205,50 
26 Скарифікатор №200 65,00 15 975,00 
27 Спирт етилов. 96% 35,00 5 175,00 
28 Супрастін 20 мл 1 мл № 5 103,50 5 517,50 
29 Фармадипін 2% 5 мл 54,00 15 810,00 
30 Фуросемід 1% 2 мл № 10 22,65 5 113,25 
31 Шприц 5 мл 2,30 200 460,00 
  

 
  10082,10 

 
 
 

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

 


