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ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
другої сесії восьмого скликання 

 
 
11 грудня 2020 року № 20 
 
 
Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних послуг, що 
надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  
комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 
у 2020 році 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись 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 „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ від 04.12.2020 
№ 1552, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення сімдесят шостої сесії Пирятинської міської 
ради сьомого скликання від 20 жовтня 2020 року № 475 „Про внесення змін до 
Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 
підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ у 2020 році, 
виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

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



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо змін до Програми співфінансування оплати медичних послуг, що 

надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
комунальним підприємством “Пирятинська лікарня  

Пирятинської міської ради“ у 2020 році   
 
Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 
підприємством “Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році 
затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради 
сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 517. Наступні зміни були внесені 
рішенням сімдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 
від 20 жовтня 2020 року № 475.  

В зв’язку з економією видатків на спожиті енергоносії просимо внести 
зміни до п. 1 Додатку 3, а саме: 
 
№ 
п/п 

Затверджено по програмі Проєкт змін до програми Пропонуєтьсч до 
включення до програми та 
фінансування 

1. Співфінансуван

ня оплати 
медичних 
послуг, що 
надаються в 
рамках 
програми 
державних 
гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення, для 
покриття 
вартості 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

 
 

2272,233  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Співфінансування 
оплати медичних 
послуг, що 
надаються в 
рамках програми 
державних 
гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення, для 
покриття вартості 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

 
 

-230,800 

Співфінансуванн

я оплати 
медичних 
послуг, що 
надаються в 
рамках програми 
державних 
гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення, для 
покриття 
вартості 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

 
 

2041,433 

 Всього 2272,233   -230,800  2041,433 

 
Проведено зменшення видатків на енергоносії в сумі 230,800 тис.грн. за 

рахунок економії коштів на спожиті енергоносії внаслідок сприятливих 
погодних умов. Загальна сума після фінансування Програми складає                
2041,433 тис. грн 

  
 

Начальник управління економіки  
виконкому міської ради І.В. Солдатова 
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1. Вступ 
Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  
комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 
у 2020 році (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 здоров’я населення. Демографічна ситуація а районі 
погіршилася. Так, на початок 2019 року чисельність наявного населення району 
становила 31031 чоловік. Упродовж січня-грудня 2019 року народжуваність 
населення зменшилася на 11 %, смертність збільшилася на 5 %. Відповідно 
природний приріст погіршився. Протягом січня-листопада померло 412 осіб 
(смертність переважно за рахунок хвороб системи кровообігу 289 осіб, 
онкологічних захворювань 49 осіб та внаслідок травм – 15 осіб та 59 осіб – з 
інших причин). У структурі хвороб продовжують лідирувати хвороби системи 
кровообігу 18704 випадків, ендокринної системи 4627 випадків та системи 
органів травлення 3124 випадки. В порівнянні з попереднім роком 
захворюваність населення залишається майже на рівні минулого року. В 
комунальному підприємстві „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 
за наданням медичної допомоги звертаються жителі Пирятинського та інших 
районів. В загальній кількості пролікованих в стаціонарних відділеннях хворих 
та хворих, яким надана медична допомога в поліклінічному відділенні більша 
частина (60-65 %) – жителі Пирятинської ОТГ.          



 

 

Відповідно до Постанови КМУ від 27.02.2019 року № 131 „Деякі питання 
здійснення пілотного проєкту з реалізації державних гарантій медичного 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області“ з 01.04.2019 
запроваджено пілотний проєкт з реалізації державних гарантій медичного 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної 
медичної допомоги у Полтавській області, дію якого ймовірно буде 
продовжено на І квартал 2020 року. Так, в березні місяці 2019 року 
комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 
укладено договір з НСЗУ на оплату медичних послуг амбулаторно-
поліклінічної та стаціонарної допомоги, наданої комунальному підприємству  
„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“, який буде продовжено на І 
квартал 2020 року. З квітня місяця та до кінця 2020 року буде укладено новий 
договір з НСЗУ на оплату вартості наданих медичних послуг комунальному 
підприємству „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“. Коштами по 
договору з НСЗУ неможливо забезпечити видатки на покриття вартості 
комунальних послуг та енергоносіїв.  

Відповідно до п. 3 пп. г′ статті 89 Бюджетного кодексу до видатків, що 
здійснюються з бюджетів об’єднаних територіальних громад належать видатки 
на охорону здоров’я, в частині „співфінансування оплати медичних послуг, що 
надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв“. 
Орієнтовна розрахункова потреба комунального підприємства „Пирятинська 
лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020 рік у видатках на енергоносії 
становить 2810,0 тис.грн. 

Дана програма розроблена з метою вирішення нагальних проблем 
комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 
в частині співфінансування для покриття вартості комунальних послуг та 
енергоносіїв, реалізація яких надасть змогу провести зазначені видатки за 
рахунок залучення коштів місцевих бюджетів, в тому числі і бюджету 
Пирятинської ОТГ.                          
           

3 Мета Програми. 

Метою реалізації Програми є: співфінансування оплати медичних послуг, 
що надаються в рамках програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та 
енергоносіїв. 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 Програма буде реалізована шляхом проведення комунальним 
підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ оплати за 



 

 

спожиті комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, в тому числі і бюджету ОТГ.  

Виконання заходів Програми співфінансування оплати медичних послуг, 
що надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році 
планується в один етап протягом 2020 року. 
 

5. Результативні показники реалізації Програми: 
Виконання Програми забезпечить: 
- проведення видатків на оплату спожитих енергоносіїв комунальним 

підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“  у 2020 році.   
 

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 
 

Організація виконання Програми покладається на комунальне 
підприємство „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“. 

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

 
 
 

Начальник управління економіки  
виконкому міської ради І.В. Солдатова 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток 1 
 до Програми 

 
Паспорт  

Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються 
жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська лікарня  
Пирятинської міської ради“ у 2020 році 

 
1. Ініціатор розроблення програми Комунальне підприємство „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“   
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 
Розпорядження міського голови від 11.12.2019 
№ 254    

3. Розробник програми Комунальне підприємство „Пирятинська лікарня 
Пирятинської міської ради“   

4. Співрозробник програми Пирятинська міська об’єднана територіальна громада 
5. Відповідальний виконавець програми Комунальне підприємство „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“   
6. Учасник програми Пирятинська міська об’єднана територіальна громада, 

Пирятинська РДА, Комунальне підприємство  
“Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

7. Термін реалізації програми 2020 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: 

 
2041,433 

  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ, районного бюджету 2041,433   

 Коштів інших джерел    

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Додаток 2 
 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 
співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством 
„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році 

 
Обсяг коштів, які пропонується 
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: 
 

2041,433 
   

2041,433 
кошти бюджету міської ОТГ 2041,433   2041,433 
кошти не бюджетних джерел     

 
 
 

Додаток 3 
 до Програми 
 

Напрями діяльності та заходи 
Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 
підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році 

 
№ Назва напряму  

діяльності  
(пріоритетні 
 завдання) 

Перелік 
заходів 
програми 

Строк 
виконання 
заходу 

Відповідальний

виконавець  
заходу 
програми 

Джерела 
фінансув 
ання 

Орієнтовні 
обсяги 
фінансування

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

Очікуваний 
результат 

1. Співфінансува

ння покриття 
вартості  
спожитих 
енергоносіїв 

Співфінансува

ння оплати 
медичних 
послуг, що 
надаються в 
рамках 
програми 
державних 
гарантій 
медичного 
обслуговуван

ня населення, 
для покриття 
вартості 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

2020 р. КП 
”Пирятинська 
лікарня“ 

 
Бюджет 
Пирятинської

ОТГ,  
районний  
бюджет  

  
 
 
 
 

2041,433 

 

 

 

 

Відшкодування 
вартості 
спожитих 

   енергоносіїв 
   в 2020 
році, в 
тому числі тепло 
постачання  
1149,280  тис.грн., 
водопостачання  та
водовідведення –
164,663  тис.грн.,
електро 
постачання – 
714,890  тис.грн.,
газопостачання –
12,600 тис.грн. 

 РАЗОМ:     2041,433  

 
 
  
 



 

 

 Додаток 4 
 до Програми 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська  міська  рада 

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

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету  0219770, 0212010  
 

 
Рік 

 
Правова підстава 

Річний обсяг 
фінансування 
Програми  

В тому числі по місяцях, тис.грн

Всього, тис. грн. 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 

2020 Рішення другої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання від   

11 грудня 2020 № 20   

2041,433 40
0,

0 
40

0,
0 

34
5,

0 
93

,0
 

     
80

3,
43

3 
  

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

Начальник управління економіки  
виконкому міської ради І.В. Солдатова 
 
 
 
Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 
 
 

11 грудня 2020 року 
 

 


