
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
вісімнадцятої позачергової сесії восьмого скликання 

 

 

09 листопада 2021 року № 798 

 

Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ на 2020-2021 роки 

 

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“ № 1078 від 

04.11.2021р., висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ на 2020-2021 роки“, затвердженої рішенням шістдесят сьомої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 18 березня 

2020 року № 145 (зі змінами), виклавши Програму в новій редакції, що 

додається. 

 

 

 

Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради 

 на 2020-2021 роки“ 

Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради на 2020-2021 роки 

затверджена рішенням шістдесят сьомої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 18 березня 2020 року № 145. Зміни внесені рішенням сімдесят третьої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 року № 337,  

рішенням другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 

року № 19, рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від               

23 грудня 2020 року № 104 та рішенням одинадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 454. 

Просимо на вісімнадцятій позачерговій сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання затвердити запропоновані зміни, а саме: 

 
№

 

п

/ 

п 

Перелік робіт Затвердже но 

по діючій 

Програмі 

Проект змін    

до програми 

 

(тис.грн) 

Пропонується 

для включення 

до  Програми та 

фінансування 

Загальний фонд 

1. 

 

 

 

 

 

1.Придбання засобів захисту (маска медична, 

респіратор, рукавички з довгими манжетами 

нетальковані нітрилові,костюм іозахисту, 

комбінезон ламінований з проклеєними 

швами,  захисні халати, бахіли високі, 

захисний щиток, окуляри), придбання 

медикаментів (фізрозчин, рінгера-лактат, 

левофлоксацин, анальгін, димедрол, кетаміна 

гідро хлорид, фентаніл, тіопентал натрію, 

сибазон та інші лікарські засоби,  системи, 

кисень медичний),  дезінфікуючих засобів та 

інших виробів медичного призначення 

220,0 +150,0 370,0 

3. Оплата транспортних послуг по 

підвезенню кисню (в тому числі витрати на  

придбання ПММ) 

50,0 +150,0 200,0 

4. Обаштування системи кисне постачання в 

інфекційному,  терапевтичному, 

неврологічному  та хірургічному відділеннях 

778,096 

 

-200,0 

 

578,096 

 

 Спеціальний фонд 

 5. Обаштування системи кисне постачання в 

інфекційному, терапевтичному, 

неврологічному та хірургічному відділеннях 

0,0 +317,0 317,0 

 Всього 1078,096 +417,0 1495,096 

Програма потребує додаткового фінансування в сумі 417,000 грн. З урахуванням змін, 

обсяг фінансування Програми в 2021 році складе 1495,096 тис. грн. 

 

Начальник відділу економіки    

управління економіки та  

агропромислового розвитку  Валентина КОМАРЕНКО 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення вісімнадцятої 

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

09 листопада 2021 року № 798 

 

 

 

 

 

Програма  

щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської територіальної 

громади Комунальним підприємством 

„Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ на 2020-2021 роки  

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

2020 рік 



 

1. Вступ 

Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 

території Пирятинської міської територіальної громади Комунальним 

підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на                  

2020-2021 рік (далі по тексту 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, 

постановою КМУ від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання 

поширенню на території України корона вірусу COVID-19ˮ.  

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 
Вірусні інфекції найпоширеніші серед хвороб сьогодення. Захворювання, 

спричинені вірусом найпростіше передаються від хворої людини до здорової. 

Враховуючи пандемію 2019-2020 років, спричинену вірусом COVID-19 

кількість хворих по всьому світу вже перевищила сотні тисяч осіб (станом на  

17 березня в світі зареєстровано 182406 випадки захворювання, з них одужали 

79433 особи). Україна не є виключенням зі списку країн, де є офіційно 

зареєстровані випадки на захворювання на COVID-19. На тлі несприятливих 

демографічних змін відбувається погіршення стану здоров’я населення з 

істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширення 

вірусних хвороб, зокрема інфекційне захворювання, спричинене вірусом 

COVID-19. 

У зв’язку зі швидким поширенням пандемії коронавірусу на території 

України першочерговим є забезпечення лікувальних закладів засобами 

індивідуального захисту для медичного персоналу, медикаментами (в тому 

числі кисню медичного), лікарськими та дезінфікуючими засобами, а також 

придбання плавно-мастильних матеріалів для транспортування хворих до 



 

інших закладів та відібраного біологічного матеріалу на дослідження до 

лабораторних закладів м. Полтава, транспортування кисню медичного від 

постачальника. Крім того необхідно облаштувати систему киснепостачання 

(монтаж трубопроводів лікувального газопостачання) в інфекційному, 

терапевтичному, неврологічному та хірургічному відділеннях орієнтовно на 96 

ліжок. Роботи планується провести в два етапи, а саме на  суму 100,0 тис.грн – 

в 2020 році та орієнтовно на суму 895,096 тис.грн в 2021 році. Отже, дана 

Програма розроблена з метою запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади та при 

необхідності надання медичної допомоги її жителям в разі захворювання.   

 

3. Визначення мети Програми 

Метою реалізації Програми є здійснення комплексних заходів 

запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської 

міської територіальної громади.  

 

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

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 Програма буде реалізована шляхом забезпечення заходів карантину в 

період розповсюдження захворювання на коронавірус, придбання засобів 

індивідуального захисту (для медичного персоналу інфекційного, 

терапевтичного та реанімаційного відділень), медикаментів (в тому числі 

кисню медичного), лікарських та дезінфікуючих засобів з метою надання 

медичної допомоги хворим на випадок захворювання, облаштування системи 

киснепостачання в терапевтичному та неврологічному відділеннях орієнтовно 

на 38 ліжок, а також придбання паливно-мастильних матеріалів для 

транспортування хворих до інших закладів та відібраного біологічного 

матеріалу на дослідження до лабораторних закладів м.Полтава, 

транспортування кисню медичного від постачальника.   

Таким чином, розроблення Програми щодо запобігання поширення 

пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної 

громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ на 2020-2021 рік та фінансування її заходів в загальній сумі 

2413,496 тис.грн є єдиним способом вирішення зазначених проблем. Виконання 

даного заходу Програми планується провести в два етапи: в 2020 році на суму 

918,4 тис.грн та на суму 1495,096 тис.грн в 2021 році. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники: 

Виконання Програми забезпечить: 

проведення видатків на придбання засобів захисту (маска медична, 

респіратор, рукавички з довгими манжетами нетальковані нітрилові, костюмів 

біозахисту, захисних халатів, бахіли високі, захисний щиток, окуляри, фартух), 

придбання медикаментів (фізрозчин, ренгера-лактат, левофлоксацин, анальгін, 

димедрол, системи, кисень медичний), придбання дезінфікуючих засобів; 



 

проведення видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів 

(бензину марки А-92, дизельне пальне); 

оплата послуг по підвезенню кисню медичного (в тому числі витрати на 

придбання ПММ); 

облаштування системи киснепостачання інфекційному, терапевтичному, 

неврологічному та хірургічному відділеннях; 

придбання продуктів харчування. 

  

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Організація виконання Програми покладається на КП „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 М.В. та постійну комісію з питань освіти, фізичної культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

 

 

 

Начальник відділу економіки    

управління економіки та  

агропромислового розвитку  Валентина КОМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

П А С П О Р Т 
 Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської 

міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 роки 
 

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 17.03.2020 року  

№ 58 

3. Розробник програми Комунальне підприємство „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Комунальне підприємство „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ 

6. Учасник програми Пирятинська міська територіальна громада,  КП 

„Пирятинська лікарня“ 

7. Термін реалізації програми 2020-2021 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

2020 рік  

 

 

2021 рік  

 

 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

Бюджет Пирятинської міської територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми,  

Всього (тис.грн.), у тому числі: 

 

918,4 

 

1495,096 

 

2413,496 

9.1. коштів бюджету міської ТГ  

918,4 

 

1495,096 

 

2413,496 

 Коштів інших джерел    

 

 

 

 

Додаток 2 

  
 

Ресурсне забезпечення Програми 
щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської 

територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ на 2020-2021 роки  

 
 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми,  

тис. грн. 2020 рік 2021 рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),  

у тому числі: 
 

918,4 

 

1495,096 

 

 

 

2413,496 

кошти бюджету міської ТГ  

918,4 

 

1495,096 

 

 

 

2413,496 

кошти не бюджетних джерел     

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми 
щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської 

територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ на 2020-2021 роки 

 

№  

 

Назва напряму  

діяльності  

(пріоритетні 

 завдання) 

Перелік заходів 

 програми 

Строк 

виконан 

ня заходу 

Відповідальний 

виконавець  

заходу 

програми 

Джерела 

фінансуван 

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн., 

 у тому числі 

Очікуваний 

результат 

1 
Запобігання 

поширення  

пандемії 

вірусних  

інфекцій на 

території 

Пирятинської 

ТГ 

1.Придбання засобів 

захисту (маска 

медична, респіратор, 

рукавички з 

довгими манжетами 

нетальковані 

нітрилові,костюм 

іозахисту, 

комбінезон 

ламінований з 

проклеєними 

швами,  захисні 

халати, бахіли 

високі, захисний 

щиток, окуляри), 

придбання 

медикаментів 

(фізрозчин, рінгера-

лактат, 

левофлоксацин, 

анальгін, димедрол, 

кетаміна гідро 

хлорид, фентаніл, 

тіопентал натрію, 

сибазон та інші 

лікарські засоби,  

системи, кисень 

медичний),  

дезінфікуючих 

засобів та інших 

виробів медичного 

призначення 

2020 р. 

 

КП 

„Пирятинська 

лікарня“ 

Бюджет 

міської 

територіал 

ьної громади 

626,8  

 

Придбання  

засобів  

захисту,  

медикаментів, 

лікарських та 

дезінфікуючих  

засобів, кисню  

медичного та 

виробів 

медичного 

призначення 

2.Придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів 

2020 р. 

 

КП 

„Пирятинська 

лікарня“ 

Бюджет 

міської 

територіал 

ьної громади 

141,6 Придбання 

паливно-

мастильних 

матеріалів 

3. Оплата 

транспортних 

послуг по 

підвезенню кисню 

2020 р. 

 

КП 

„Пирятинська 

лікарня“ 

Бюджет 

міської 

територіал 

ьної громади 

 50,0 Оплата 

транспортних 

послуг  

4. Обаштування 

системи 

киснепостачання в 

терапевтичне та 

неврологічне 

вдділення 

2020 р. КП 

„Пирятинська 

лікарня“ 

Бюджет 

міської 

територіал 

ьної громади 

100,0 Облаштування  

системи кисне 

постачання  

в 

терапевтичному 

та 

неврологічному 

відділеннях  

 
 ВСЬОГО на  2020 

рік : 

   918,4 

 

 

 
 Загальний фонд  

1.  
Запобігання 1.Придбання засобів 2021 р. КП Бюджет 370,0 Придбання  



 

поширення  

пандемії 

вірусних  

інфекцій на 

території 

Пирятинської 

ТГ 

захисту (маска 

медична, респіратор, 

рукавички з 

довгими манжетами 

нетальковані 

нітрилові,костюм 

іозахисту, 

комбінезон 

ламінований з 

проклеєними 

швами,  захисні 

халати, бахіли 

високі, захисний 

щиток, окуляри), 

придбання 

медикаментів 

(фізрозчин, рінгера-

лактат, 

левофлоксацин, 

анальгін, димедрол, 

кетаміна гідро 

хлорид, фентаніл, 

тіопентал натрію, 

сибазон та інші 

лікарські засоби,  

системи, кисень 

медичний),  

дезінфікуючих 

засобів та інших 

виробів медичного 

призначення 

 „Пирятинська 

лікарня“ 

міської 

територіальної 

громади 

засобів  

захисту,  

медикаментів, 

лікарських та 

дезінфікуючих  

засобів, кисню  

медичного та 

виробів 

медичного 

призначення 

3. Оплата 

транспортних 

послуг по 

підвезенню кисню 

(в тому числі 

витрати на  

придбання ПММ) 

2021 р. КП 

„Пирятинська 

лікарня“ 

Бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

200,0 Оплата 

транспортних 

послуг  

4. Обаштування 

системи кисне 

постачання  в 

інфекційному,  

терапевтичному,  

неврологічному  та 

хірургічному  

відділеннях 

2021 р. КП 

„Пирятинська 

лікарня“ 

Бюджет 

міської 

територіальної 

громади, інші 

види 

бюджетів 

578,096 Обаштування 

системи кисне 

постачання  в 

інфекційному,  

терапевтичному,  

неврологічному  

та хірургічному  

відділеннях 

5. Придбання 

продуктів 

харчування для 

харчування хворих в 

стаціонарних 

відділеннях 

2021 р. КП 

„Пирятинська 

лікарня“ 

Бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

30,0 Щоденне 

харчування 80-

100 хворих в 

стаціонарних 

відділеннях 

ВСЬОГО на 2021 

рік: 

   1148,096 

 

 

 
 Спеціальний фонд  

 
 6. Обаштування 

системи кисне 

постачання  в 

інфекційному,  

терапевтичному,  

неврологічному  та 

хірургічному  

відділеннях 

2021 р. КП 

„Пирятинська 

лікарня“ 

Бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

317,0 Обаштування 

системи кисне 

постачання  в 

інфекційному,  

терапевтичному,  

неврологічному  

та хірургічному  

відділеннях 

 
 ВСЬОГО на 2021 

рік: 

   1495,096 

 

 

 



 

Додаток 4 
  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 

 

 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

с
то

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь
 

2020 Рішення другої сесії 

Пирятинської міської 

ради від 11 листопада 

2020 року 

№ 19 

918,4 

  

1
0

0
,0

 

        

8
1

8
,4

 

2021 Рішення одинадцятої 

сесії Пирятинської 

міської ради від 26 

травня  

2021 року № 454 

1078,096 

 

3
0

0
,0

 

    

7
7

8
,0

9
6
 

      

2021 Рішення вісімнадцятої 

позачергової сесії 

Пирятинської міської 

ради від 09 листопада  

2021 року № 798 

1495,096 

 

          

4
1

7
,0

0
0
 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки    

управління економіки та  

агропромислового розвитку  Валентина КОМАРЕНКО 
 

 

Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 
 

09 листопада 2021 року 


