ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять третьої сесії восьмого скликання
24 грудня 2021 року

№ 886

Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям
Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної
допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального
підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги
Пирятинської міської ради“ у 2022 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 міської
ради“ від 06.12.2021р. № 492, висновки та рекомендації постійних комісій, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму співфінансування оплати медичних послуг жителям
Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної
допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального
підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги
Пирятинської міської ради“ у 2022 році (далі – Програма), що додається.
2. Відповідальним виконавцем Програми визначити Комунальне підприємство
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської
ради“ (Киричевський Є.М.).
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

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять третьої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
24 грудня 2021 року № 886

ПРОГРАМА
СПІВФІНАНСУВАННЯ ОПЛАТИ
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЖИТЕЛЯМ
ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В ЧАСТИНІ
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ВАРТОСТІ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
„ПИРЯТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ“
У 2022 РОЦІ

м. Пирятин

ЗМІСТ
Вступ.
Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Розділ 2. Визначення мети Програми.
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми.
Розділ 4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники.
Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Додатки:
додаток 1. Паспорт Програми;
додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми;
додаток 3. Напрями діяльності та заходи Програми;
додаток 4. Календарний план.

Вступ
Програма співфінансування оплати медичних послуг жителям
Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медикосанітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв
Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медикосанітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2022 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 р. № 106 „Про затвердження
Порядку розроблення та виконання державних цільових програм“ 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 р. № 955 „Про затвердження 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 . Відповідно до
цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для ефективного і
доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
Управління медичною допомогою будь-якого рівня без застосування
економічних важелів практично неможливе.
Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати
впровадження програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові
кошти із бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не
заборонених законодавством, для підвищення якості надання жителям
Пирятинської міської територіальної громади первинної медико-санітарної
допомоги, шляхом забезпечення належних санітарно-побутових умов в
закладах охорони здоров’я.
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. 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. Комунальне підприємство не має власних обігових
коштів для забезпечення в повному обсязі оплати за спожиті енергоносії та
комунальні послуги, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню,
по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних
технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємства.
Відповідно до підпункту г пункту 3 ч. 1 ст. 89 Бюджетного кодексу
України до видатків, що здійснюються з бюджетів 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 комунальних закладів охорони здоров’я, які належать
відповідним територіальним громадам або об’єктами права спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних
рад“.
Орієнтовна розрахункова потреба КП „Пирятинський ЦПМСД“ на
2022 рік щодо видатків на оплату спожитих комунальних послуг та
енергоносіїв становить 1 339 690,00 грн.
Розділ 2. Визначення мети Програми
Метою Програми є підвищення якості первинної медико-санітарної
допомоги шляхом забезпечення належних санітарно-побутових умов за рахунок
співфінансування оплати медичних послуг в рамках програми державних
гарантій медичного обслуговування населення.
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання
Одним із способів вирішення вищезазначеної проблеми є залучення
додаткових коштів з бюджету міської територіальної громади шляхом
співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми
державних гарантій медичного обслуговування населенню на покриття вартості
комунальних послуг та енергоносіїв КП „Пирятинський ЦПМСД” для
забезпечення належних санітарно-побутових умов жителям в отриманні
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок видатків
загального фонду бюджету міської територіальної громади, передбачених на
2022 рік.
Обсяг фінансування Програми – 1 339 690,00 грн.
Строк виконання Програми – 2022 рік.

Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
№ з/п
1.

Завдання

Заходи

Покриття вартості
спожитих
комунальних послуг
та енергоносіїв

Оплата комунальних
послуг та
енергоносіїв:
- оплата
теплопостачання;
- оплата
водопостачання;
- оплата
електроенергії;
- оплата інших
енергоносіїв (дрова)

Результативні
показники

Забезпечення
належних санітарнопобутових умов
перебування громадян
в структурних
підрозділах КП
„Пирятинський
ЦПМСД“, що
обслуговують 29800
жителів Пирятинської
міської територіальної
громади, шляхом
своєчасної сплати
рахунків за спожиті
енергоносії

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 міської ради“ (Киричевський Є.М.).
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 та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської
територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття
вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський
центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2022 році
1

Ініціатор розроблення програми

2

3

Дата, номер і назва розпорядчого Розпорядження міського голови від 22.11.2021
документа міської ради про розроблення № 261
програми
Розробник Програми
КП „Пирятинський ЦПМСД“

4

Співрозробник програми

-

5

Відповідальний виконавець програми

КП „Пирятинський ЦПМСД“

6
7
7.1

Учасник програми
Термін реалізації програми
Етапи виконання програми

КП „Пирятинський ЦПМСД“
2022 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть Бюджет Пирятинської міської територіальної
участь у виконанні програми (для громади
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
1 339,69
необхідних для реалізації програми,
всього(тис. грн.), у тому числі:
Коштів бюджету міської ТГ
1 339,69
коштів інших джерел
-

9

9.1
9.2

КП „Пирятинський ЦПМСД“

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської
територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття
вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський
центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2022 році
Обсяг коштів, які
пропонуються
залучити на виконання
програми
Обсяг ресурсів, усього
(тис. грн.), у тому
числі:
Кошти бюджету
міської територіальної
громади
Кошти не бюджетних
джерел

Етапи виконання програми

Усього витрат
на виконання
програми,
тис.грн.

2022 рік

20__ рік

20__ рік

1 339,69

-

-

1 339,69

1 339,69

-

-

1 339,69

-

-

-

-

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської
територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття
вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський
центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2022 році
№
з/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1.

Покриття
вартості
спожитих
комунальних
послуг та
енергоносіїв.

Перелік
заходів
програми

Строк
викон
ання
заходу

Відповіда
льний
викона
вець
заходу
програми

Джерела
фінансува
ння

2022

КП
„Пирятинсь
кий
ЦПМСД“

Кошти
бюджету
Пирятинсь
кої міської
територіал
ьної
громади

Оплата
теплопоста
чання

Орієнтов
ні обсяги
фінансув
ання
(вартість)
тис. грн.,
у тому
числі

561,60

Оплата
водопоста
чання

2022

КП
„Пирятинсь
кий
ЦПМСД“

Кошти
бюджету
Пирятинсь
кої міської
територіал
ьної
громади
3,98

Оплата
електроене
ргії

2022

КП
„Пирятинсь
кий
ЦПМСД“

Кошти
бюджету
Пирятинсь
кої міської
територіал
ьної
громади

644,60

Очікуваний
результат

Забезпечення
належних
санітарнопобутових умов
в Теплівського
ФАПу для
надання 897
жителям
первинної
медичної
допомоги та
своєчасна сплата
рахунків за
використані
послуги
Забезпечення
належних
санітарнопобутових умов
в структурних
підрозділах КП
„Пирятинський
ЦПМСД“ для
надання 29800
жителям
Пирятинської
міської
територіальної
громади
первинної
медичної
допомоги
Забезпечення
належних
санітарнопобутових умов
в структурних
підрозділах КП
„Пирятинський
ЦПМСД“ для

Оплата
інших
енергоно
сіїв (дрова)

2022

КП
„Пирятинсь
кий
ЦПМСД“

Кошти
бюджету
Пирятинсь
кої міської
територі
альної
громади

129,51

Всього

1 339,69

надання 29800
жителям
Пирятинської
міської
територіальної
громади
первинної
медичної
допомоги
Забезпечення
належних
санітарнопобутових умов
в структурних
підрозділах КП
„Пирятинський
ЦПМСД“
(Новомартинови
цька АЗПСМ,
Білоцерківський,
Гурбинський,
Харківецький,
Кротівський
ФАПи) для
надання 1843
жителям
первинної
медичної
допомоги

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенського району Полтавської області
Код програмної класифікації видатків ____0212111, 0219770___

Всього,
тис. грн.

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1 339,69

120,00

80,00

67,00

60,00

60,00

60,00

67,00

120,00

150,00

200,00

В тому числі по місяцях, тис. грн.

150,00

Рішення двадцять
третьої сесії
Пирятинської
міської ради від
24 грудня 2021
року
№ 886

Річний обсяг
фінансування
Програми

січень

Правова підстава

205,69

2022

Рік

Начальник управління економіки та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

24 грудня 2021 року

Додаток
Розрахунок до Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської територіальної
громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв
Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у
2022 році
№ п/п
1.

Захід
Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв

теплопостачання

Розрахунок вартості

Загальна сума
1 339 690,00

Для розрахунку потреби коштів для забезпечення теплопостачанням Теплівського ФАПу
взяті показники споживання тепла за опалювальний період 2019-2021р.:
Січень - 6,789*3359,67= 22808,80 грн
Лютий – 5,166*3359,67=17356,06 грн.
Березень – 5,577*3359,67= 18736,88 грн.
Жовтень – 2,103*3359,67= 7065,39 грн.
Листопад – 11,991*3359,67= 40285,80 грн.
Грудень – 18,45*3359,67= 61985,91 грн.
Всього:50,076 ГКал.*3359,67= 168238,83 грн.
Відшкодування орендарів (Виконком Пирятинської міської ради- Теплівський старостат):
168238,83/268 м2 = 627,76 грн./ м2
100,8 м2 * 627,76 = 63278,21 грн.
Потреба коштів для забезпечення теплопостачання Пирятинської АЗПСМ:
1185,5 кв.м.*627,76=744209,48 грн.
Відшкодовують орендарів:
Екстренна: 82,5 кв.м. * 627,76 = 51790,20 грн.
Корнієнко: 50,6 кв.м. * 627,76 = 31764,66 грн.
Тарасенко: 20,5 кв.м. * 627,76 = 12869,08 грн.
КП «Пирятинська лікарня»: 119,2 кв.м. * 627,76 = 74828,99 грн.
Стоматологи: 185,3 кв.м. * 627,76 = 116329,49 грн.
Всього – 287582,42 грн

561 600,00

Потреба на 2022 рік : 168238,83+744209,48-287582,42-63278,21 = 561 587,68 грн. (561 600,00 грн)

водопостачання

Для розрахунку потреби коштів взяті показники водопостачання за 2019- 2021 р.:

3 980,00

Пирятинська АЗПСМ:
Січень – 37,2 м3 * 15,60 грн. = 580,32 грн.
Лютий - 45,35 м3 * 15,60 грн. = 707,46 грн.
Березень - 30,21 м3 * 15,60 грн. = 474,28 грн.
Квітень - 30,54 м3 * 15,60 грн. = 476,42 грн.
Травень - 28,88 м3 * 15,60 грн. = 450,53 грн.
Червень - 25,88 м3 * 15,60 грн. = 403,73 грн.
Липень - 18,21 м3 * 15,60 грн. = 284,08 грн.
Серпень - 27,54 м3 * 15,60 грн. = 429,62 грн.
Вересень - 25,5 м3 * 15,60 грн. = 397,80 грн.
Жовтень – 21,35 м3 * 15,60 грн. = 333,06 грн.
Листопад - 29,83 м3 * 15,60 грн. = 465,35 грн.
Грудень - 32,63 м3 * 15,60 грн. = 509,03 грн.
Всього – 5511,68 грн
Вікторійський ФАП: 90 м3 * 14,98 грн. = 1348,20 грн.
Вишневецький ФАП: 33 м3 * 14,21 грн. = 468,96 грн.
Великокручанська АЗПСМ – 50 м3 *20,00 грн. = 1000,00 грн.
Новомартиновицька АЗПСМ: 63 м3 *21,41 грн. = 1348,83 грн.
Всього – 4165,99 грн.
Відшкодування орендарів:
Екстрена – 1340,88 грн..
ФОП Тарасенко – 235,32 грн.
ФОП Єршова – 172,44 грн..
КП « Пирятинська ЦРЛ» - 471,72 грн.
Стоматологи – 2458,32 грн
Автогосподарство - 1023,17 грн.
Всього: 5701,25 грн.

електроенергія

Потреба на 2022 рік : 5511,68 + 4165,99 – 5701,25 = 3976,42 грн. (3980,00 грн)
Для розрахунку потреби коштів взяті ліміти споживання активної електричної енергії КП
«Пирятинський ЦПМСД» 2022 р.:
Січень – 30396 кВт * 5,50 грн. = 167178,00 грн.
Лютий – 30272 кВт * 5,50 грн. = 166496,00 грн.

644 600,00

Березень - 30098 кВт * 5,50 грн. = 165539,00 грн.
Квітень - 21876 кВт * 5,50 грн. = 120318,00 грн.
Травень - 9383 кВт * 5,50 грн. = 51606,50 грн.
Червень - 6325 кВт * 5,50 грн. = 34787,50 грн.
Липень - 6295 кВт * 5,50 грн. = 34622,50 грн.
Серпень - 6295 кВт * 5,50 грн. = 34622,50 грн.
Вересень - 6720 кВт * 5,50 грн. = 36960,00 грн.
Жовтень – 19776 кВт * 5,50 грн. = 108768,00 грн.
Листопад - 28615 кВт * 5,50 грн. = 157382,50 грн.
Грудень - 30115 кВт * 5,50 грн. = 165632,50 грн.
Всього: 226,166 кВт *5,50 грн. = 1243913,00 грн.
Для розрахунку потреби коштів взяті показники споживання реактивної електроенергії КП
«Пирятинський ЦПМСД» згідно рахунків за 2019 - 2021 р.:
Січень –109,62 грн.
Лютий – 232,25 грн.
Березень – 186,81 грн.
Квітень – 146,97 грн.
Травень – 109,16 грн.
Жовтень – 221,09 грн.
Листопад – 296,48 грн.
Грудень – 280,91 грн.
Всього – 1583,29 грн
Відшкодування Територіальному центру за орендоване приміщення у с. Вишневе згідно
виставлених рахунків:
1134,00 кВт * 5,50 грн. = 6237,00 грн.
Відшкодування орендарів:
Екстрена – 10638,87 грн..
ФОП Тарасенко – 1108,80 грн.
ФОП Єршова – 5632,44 грн..
КП « Пирятинська ЦРЛ» - 21944,56 грн.
Стоматологи - 538123,20 грн.
Укрпошта - 1770,90 грн
Теплівський старостат - 27997,20 грн
Всього: 607215,97 грн.

інші енергоносії (дрова)

Потреба на 2022 рік : 1243913,00 + 1583,29 + 6237 - 607215,97 = 644517,32 грн. ( 644600,00 грн)
Для розрахунку потреби коштів взяті показники споживання за 2019-2021р.:
Новомартиновицька АЗПСМ: 36 м3 * 1000,00 грн. = 36000,00 грн.
Каплинці ФАП: 12 м3 * 1000,00 грн. = 12000,00 грн.
Гурбинський ФАП: 12 м3 * 1000,00 грн. = 12000,00 грн.
Харківецький ФАП: 12 м3 * 1000,00 грн. = 12000,00 грн.
Кротівський ФАП : 6 м3 * 1000,00 грн. = 6000,00 грн.
Відшкодування Територіальному центру за орендоване приміщення у с. Вишневе:
Відшкодування за тверде паливо:

129 510,00

Січень - 6187,07 грн.
Лютий – 4866,01 грн.
Березень – 3524,80 грн.
Жовтень – 2272,03 грн.
Листопад – 4148,74 грн.
Грудень – 5489,75 грн.
Всього - 26488,40 грн.
Відшкодування в частині заробітної плати (оператор котельні):
Січень - 6827,81 грн.
Лютий – 3921,47 грн.
Березень – 3922,05 грн.
Жовтень – 1922,50 грн.
Листопад – 3207,84 грн.
Грудень – 5218,18 грн.
Всього - 25019,85 грн.
Потреба на 2022 рік : 36000,00 + 12000,00 + 12000,00 +12000,00 + 6000,00 +26488,40+25019,85 =
129 508,25,00 грн. (129 510,00 грн)
Всього

1 339 690,00

