
 
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

сімдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

24 вересня 2020 року № 415 

 

Про внесення змін до Програми розвитку  

та підтримки комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“  

Пирятинською ОТГ 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 центральна лікарня“ Пирятинської районної ради 

від 16.09.2020 № 1278, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
  

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії  Пирятинської 

міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09 квітня      

2020 року № 185 „Про затвердження Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ 

Пирятинською ОТГ у 2020 році“, виклавши Програму в новій редакції, що 

додається. 

 

 

 

 

Міський голова  О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році   

Програма розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році затверджена рішенням другого 

пленарного засідання шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 09 квітня 2020 року № 185. Зміни внесені рішенням сімдесят третьої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 року № 338.  

Прошу на сімдесят п’ятій сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання, яка 

відбудеться у вересні 2020 року, затвердити запропоновані зміни: 

 
№ 

п/

п 

Затверджено по програмі Проєкт змін до програми Пропонуєтьсч до включення до 

програми та фінансування 

1. Розвиток 

закладу 

охорони 

здоров»я, 

покращення 

матеріально-

технічної бази  

та 

впровадження 

інноваційних 

та 

інформаційних 

технологій  у 

процес 

лікування 

1.Придбання 5 

ноутбуків 

Розвиток 

комунального 

підприємства 

охорони 

здоров’я, 

покращення 

матеріально-

технічної бази  

та 

впровадження 

інноваційних 

та 

інформаційних 

технологій  у 

процес 

лікування 

1.Придбання 5 

ноутбуків 

Розвиток 

комунального 

підприємства 

охорони 

здоров’я, 

покращення 

матеріально-

технічної бази  

та 

впровадження 

інноваційних 

та 

інформаційних 

технологій  у 

процес 

лікування 

1.Придбання 5 

ноутбуків 

2.Придбання 

медичних та інших 

програм 

2.Придбання 

медичних та інших 

програм 

2.Придбання 

медичних та інших 

програм 

3.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій з  

гастро-, 

колоноскопії 

3.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій з  

гастро-, 

колоноскопії 

3.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій з  

гастро-, 

колоноскопії 

4.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій з 

цистоскопії 

4.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій з 

цистоскопії 

4.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій з 

цистоскопії 

5.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій 

гістероскопії 

 

5.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій 

гістероскопії 

 

5.Придбання 

медичного 

обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення 

маніпуляцій 

гістероскопії 

 

2. Надання 

медичної 

допомоги 

жителям 

Пирятинської 

ОТГ 

Проведення видатків 

 на придбання  

предметів, матеріалів, 

обладнання – 90,0  

тис.грн.  медикаментів 

–  

320,0 тис.грн.,  

продуктів харчування 

– 160,0 тис.грн., 

оплата послуг – 55,0 

тис.грн.  

та інших видатків,  

що не забезпечені 

видатками за 

договорами з НСЗУ 

Підтримка 

комунального 

підприємства 

охорони 

здоров’я  

Відшкодування  

частини видатків  

 на придбання  

предметів, матеріалів, 

обладнання – 90,0  

тис.грн.  медикаментів 

–  

320,0 тис.грн.,  

продуктів харчування 

– 160,0 тис.грн., 

оплата послуг – 55,0 

тис.грн.  

та інших видатків,  

що не забезпечені 

видатками за 

договорами з НСЗУ 

Підтримка 

комунального 

підприємства 

охорони 

здоров’я 

Відшкодування 

 частини видатків  

 на придбання  

предметів, матеріалів, 

обладнання – 90,0  

тис.грн.  медикаментів 

–  

320,0 тис.грн.,  

продуктів харчування 

– 160,0 тис.грн., 

оплата послуг – 55,0 

тис.грн.  

та інших видатків,  

що не забезпечені 

видатками за 

договорами з НСЗУ 

 

Комплексна програма не потребує додаткового фінансування. Орієнтовні обсяги 

фінансування 3009,4 тис.грн., в тому числі з бюджету Пирятинської ОТГ – 1240,6 тис.грн.  

 

Медичний директор комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Т. Іванченко                 



Додаток 

до рішення сімдесят п’ятої  сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

24 вересня 2020 року № 415 
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1. Вступ 

Програма розвитку та підтримки комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році 

(далі – Програма) розроблена з врахуванням вимог Закону України „Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення“. 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 
В 2020 році на виконання Закону України „Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення“ з квітня місяця Програма 

медичних гарантій запрацює в повному обсязі. Національна служба здоров’я 

України буде закуповувати медичні послуги у закладах охорони здоров’я усіх 

рівнів надання медичної допомоги. Вимоги до надання послуг згруповані в 

пакети медичних послуг. Вимоги по пакетах медичних послуг формувалися на 

основі галузевих стандартів, уніфікованих клінічних протоколів надання 

медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, 

інших нормативно-правових актів. На даний час КП „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ проводиться робота з подачі до НСЗУ даних по пакетах 

медичних послуг, по яких Підприємство має на меті укласти договори з НСЗУ з 

01.04.2020 року.   

Однією з вимог НСЗУ до закладів охорони здоров’я (далі по тексту ЗОЗ), 

що передує укладенню Договорів з НСЗУ є автономізація, а саме перетворення 

у комунальні некомерційні підприємства. Реорганізація КП „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ проведена в грудні 2018 року. Наступний 

моментом є підключення ЗОЗ до електронної системи охорони здоров’я та 

комп’ютеризація робочих місць лікарів амбулаторно-поліклінічної та 

стаціонарної допомоги та стаціонарних відділень з придбанням відповідних 

медичних програм. В 2018-2019 роках за рахунок коштів місцевих бюджетів 



проведено часткову заміну застарілого комп’ютерного обладнання, проведено 

мережу Інтернет по відділеннях та структурних підрозділах. Але на даний час 

не вся стара комп’ютерна техніка замінена. Тому є необхідність придбати ще 15 

одиниць комп’ютерної техніки (комплекти комп’ютерної техніки та ноутбуки). 

Орієнтовна вартість комплекту – 18,0 тис.грн. (комп’ютер з принтером) та 

ноутбука – 11,0 тис.грн. Вартість встановлення медичної програми на 1 

одиницю комп’ютерної техніки – 9,0-10,0 тис.грн. В лютому місяці на сесії 

Пирятинської районної ради виділено кошти на придбання 10 комплектів 

комп’ютерної техніки та на встановлення медичних програм на них в загальній 

сумі 270,0 тис.грн.  

На даний час необхідно придбати ще 5 ноутбуків та встановити на них 

медичні програми. Орієнтовна вартість придбання ноутбуків – 55,0 тис.грн., 

вартість встановлення 5 медичних програм – 50,0 тис.грн.  

 

КП „Пирятинська центральна районна лікарня“ протягом останніх 

декількох років дофінансовується з місцевих бюджетів, в тому числі для 

покриття поточних видатків (придбання медикаментів, продуктів харчування, 

оплати послуг та придбання ТМЦ) та на здійснення капітальних видатків 

(придбання медичного обладнання, комп’ютерної техніки та ін..). За укладеним 

з НСЗУ Договором про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій на І квартал 2020 року Підприємство отримує кошти, які 

направляються на виплату заробітної плати працівників та нарахувань на 

заробітну плату. На покриття поточних видатків зазначених коштів не вистачає. 

Відповідно до п. 17 Порядку здійснення пілотного проекту з реалізації 

державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у 

Полтавській області, затвердженого Постановою КМУ від 27.02.2019 року              

№ 131 (зі змінами) пілотний проект проводиться на умовах співфінансування з 

місцевих бюджетів, в тому числі і на фінансування місцевих програм розвитку 

та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, в тому числі і на 

видатки, які не забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ. Орієнтовна 

потреба в додаткових коштах на місяць становить 225,0-250,0 тис.грн. (на 

придбання медикаментів, продуктів харчування, оплати послуг та придбання 

ТМЦ), як наслідок річна потреба в додаткових коштах становить близько 

3000,0 тис.грн.  

 

В березні місяці 2020 року Підприємством укладено з Національною 

службою здоров’я України Договір № 0871-У420-Р000 про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій на період з 

01.04.2020 по 31.12.2020 року. Додатками № 11, № 12, № 13 та № 14 до 

вищезазначеного Договору передбачено закупівлю НСЗУ в КП ”Пирятинська 

ЦРЛ“ медичних послуг за пріоритетним напрямком ”Діагностика з 

ендоскопічними маніпуляціями“ (гостро-, колоно-, цисто- та  гістероскопія). 

Орієнтовна запланована сума оплати за пролікований випадок/медичну послугу 

на 9 місяців 2020 року по зазначених пакетах становить 826649,56 грн. 



Обов’язковою умовою надання зазначених послуг є відеофіксація проведених 

обстежень. На даний час для дообладнання  існуючого медичного обладнання 

відеоспостережною апаратурою для проведення маніпуляцій з гастро- та 

колоноскопії необхідно орієнтовно кошти в загальній сумі 1300,0 тис.грн., які 

будуть виділені з обласного бюджету за сприяння депутатів обласної ради в 

повному обсязі.  

Для проведення маніпуляцій з гістероскопії набір діагностичного 

медичного обладнання – гістероскоп з відеофіксуючою апаратурою коштує 

орієнтовно 468,8 тис.грн. та з цистоскопії – набір цистоскоп з відеофіксуючою 

апаратурою  коштує орієнтовно 510,6 тис.грн. 

Кошти на капітальні видатки в Підприємстві відсутні, необхідно 

залучення додаткових фінансових ресурсів з різних джерел не заборонених 

законодавством, тому пропонуємо Пирятинській ОТГ долучитися до придбання 

вищезазначеного медичного обладнання в частині виділення фінансування з 

місцевого бюджету.   

 

Дана програма розроблена з метою впровадження сучасних технологій у 

сфері надання медичних послуг жителям Пирятинської ОТГ. 

 

3. Визначення мети Програми. 

Метою реалізації Програми є забезпечення надання якісних сучасних 

медичних послуг - медичної допомоги  жителям Пирятинського району, в тому 

числі і Пирятинської ОТГ (проведення фінансування з місцевих бюджетів на 

здійснення видатків, які не забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ, 

в тому числі на придбання медикаментів, продуктів харчування, ТМЦ та на 

оплату послуг), а також покращення матеріально-технічної бази (придбання 

комп’ютерної техніки та встановлення на неї медичних програм) та придбання 

медичного обладнання для проведення маніпуляцій з гостро-, колоно-, цисто- 

та гістероскопії.   

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

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Програма буде реалізована шляхом придбання медичного та іншого 

обладнання, комп’ютерної техніки (з необхідним програмним забезпеченням) 

та забезпечення поточних видатків Підприємства (в тому числі на придбання 

медикаментів, продуктів харчування, ТМЦ та на оплату послуг).  

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 та медичного обладнання, товарно-матеріальних цінностей, 

продуктів харчування та на пільгову категорію громадян. Враховуючи 

вищевикладене можна зробити висновок, що здійснення видатків на придбання 



необхідного медичного та іншого обладнання, продуктів харчування, 

медикаментів, оплату послуг та придбання ТМЦ можливе лише за умови 

залучення додаткових фінансових ресурсів з бюджетів усіх рівнів.    

Таким чином, розроблення Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства „Пирятинська центральна ра йонна лікарня“ 

Пирятинською ОТГ у 2020 році та фінансування її заходів в загальній сумі 

1240,6 тис.грн. є єдиним способом вирішення зазначених проблем. 

Виконання заходів Програми планується в один етап протягом 2020 року. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники: 

Виконання Програми забезпечить: 

проведення видатків, які не забезпечені надходженнями за Договором з 

НСЗУ, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування, оплату 

послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей; 

покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання 5 ноутбуків та 

придбання медичного обладнання для проведення маніпуляцій гастро-, колоно-, 

цисто- та  гістероскопії; 

придбання та встановлення на придбану комп’ютерну техніку 

необхідного програмного забезпечення. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Організація виконання Програми покладається на комунальне 

підприємство „Пирятинська центральна районна лікарня“. 

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.). 

 

 

 

 

Медичний директор КП  

„Пирятинська центральна районна лікарня“  Т.Іванченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 до Програми 
 

Паспорт Програми 

розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році 
 

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 13.02.2020 року  

№ 33   

3. Розробник програми Комунальне підприємство “Пирятинська центральна 

районна лікарня” Пирятинської районної ради  

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Фінансове управління міської ради,  

Комунальне підприємство “Пирятинська центральна 

районна лікарня” Пирятинської районної ради  

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

КП “Пирятинська ЦРЛ” 

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) 

Бюджет Пирятинської міської ОТГ 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми,  

всього, у тому числі: 

 

3009,4 

  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 1240,6   

 Коштів інших джерел 1768,8   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

розвитку та підтримки комунального підприємства “Пирятинська центральна 

районна лікарня” Пирятинською ОТГ 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: 
 

3009,4 

   

3009,4 

кошти бюджету міської ОТГ 1240,6   1240,6 

кошти не бюджетних джерел 1768,8   1768,8 



Додаток 3 

Напрями діяльності та заходи Програми 

розвитку та підтримки комунального підприємства “Пирятинська центральна районна лікарня” 

Пирятинською ОТГ у 2020 році 

 

№ Назва напряму  
діяльності  

(пріоритетні 

 завдання) 

Перелік  
заходів  

програми  

Строк 
виконання 

заходу 

Відповідальний 
виконавець  

заходу програми 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість), тис.грн.,  

у тому числі 

Очікуваний 
результат 

1. 
Розвиток 

комунального 

підприємства 
охорони здоров»я, 

покращення 

матеріально-

технічної бази  та 

впровадження 

інноваційних 

та 

інформаційних 

технологій  у 

процесс лікування 

1.Придбання 5 

ноутбуків 2020 р. 
КП 

”Пирятинська 

ЦРЛ“ 

Бюджет 

 Пирятинської  

ОТГ 

55,0 
Придбання 5 

ноутбуків та 

програмного 
забезпечення  

до них 
2.Придбання медичних 
та інших програм 

2020 р. КП 
”Пирятинська 

ЦРЛ“ 

Бюджет 
 Пирятинської  

ОТГ 

50,0 

3.Придбання медичного 
обладнання з відео 

фіксацією для 

проведення маніпуляцій 
з гастро-, колоноскопії 

2020 р. КП 
”Пирятинська 

ЦРЛ“ 

Кошти  
небюджетних  

джерел 

1300,0 
Проведення 971 
обстеження з 

езофагогастро 

дуоденоскопії та 
 42 обстежень з 

колоноскопії 

(орієнтовно) 

4.Придбання медичного 

обладнання з 

відеофіксацією для 
проведення маніпуляцій 

з цистоскопії 

2020 р. КП 

”Пирятинська 

ЦРЛ“ 

Бюджет 

 Пирятинської  

ОТГ 

510,6 
Проведення 25 

обстежень з 

цистоскопії 
(орієнтовно) 

5. Придбання медичного 

обладнання з  
відеофіксацією  

для проведення маніпуляцій 

з  гістероскопії 

2020 р. КП 

”Пирятинська 
ЦРЛ“ 

Інші джерела 

фінансування, 
бюджет 

 Пирятинської  

ОТГ  

468,8 
Проведення 25 

обстежень з 
гістероскопії 

(орієнтовно)  

 
Підтримка 

комунального 

підприємства 

 охорони здоров’я 

Відшкодування частини 

видатків  на  

придбання предметів, 
матеріалів, обладнання – 

90,0 тис.грн.  

медикаментів – 320,0 
тис.грн., продуктів 

харчування – 160,0 

тис.грн., оплата послуг – 
55,0 тис.грн.та інших 

видатків, що не  

забезпечені видатками 
 за договорами з НСЗУ  

2020 р. КП 

”Пирятинська 

ЦРЛ“ 

Бюджет 

 Пирятинської  

ОТГ 

625,0 
Надання 

амбулаторно-

поліклінічної та 
стаціонарної 

допомоги  

жителям 
Пирятинської  

ОТГ 

  ВСЬОГО:    3009,4  

  

 



 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  

 

 

Рік 

 

Правова підстава 

Річний обсяг 

фінансуванн

я Програми  

В тому числі по місяцях, тис.грн. 

Всього, тис. 

грн. 
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Л
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п
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В
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Ж
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н
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Л
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о
п
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Г
р
у
д
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2020 Рішення 75 сесії 

Пирятинської міської 

ради від 24.09.2020  

№ 415  
1240,6 

   

2
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2
8
0
,0

 

2
2
5
,0

 

 

5
1
0
,6

 

    

 

 

Медичний директор КП  

„Пирятинська центральна районна лікарня“  Т. Іванченко 

  

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 

 

 
24 вересня 2020 року 

 

 


