ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять третьої сесії восьмого скликання
24 грудня 2021 року

№ 887

Про затвердження Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних
інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади
Комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медикосанітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2022 рік
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 КП
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської
міської ради“ від 06.12.2021р. № 489, висновки та рекомендації постійних
комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму щодо запобігання поширення пандемії вірусних
інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади
Комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медикосанітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2022 рік (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 № 887

Програма
щодо запобігання поширення пандемії
вірусних інфекцій на території
Пирятинської міської територіальної
громади Комунальним підприємством
„Пирятинський центр первинної
медико-санітарної допомоги
Пирятинської міської ради“
на 2022 рік

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
Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на
території Пирятинської міської територіальної громади Комунальним
підприємством „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги
Пирятинської міської ради“ на 2022 рік розроблена на підставі статей 8, 33
Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров’я“, статей
26, 27, 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“,
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 „Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19“.
Всі заходи направлені на реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я щодо задоволення потреб населення територіальної громади у
первинній медико-санітарній допомозі.
Програма охоплює напрямки, спрямовані на збереження здоров’я
населення, попередження інфекційних груп захворювань в тому числі корона
вірусу COVID-19, соціальний та медичний супровід населення.
Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною
спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною
допомогою 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 запобігання поширенню на території Пирятинської міської територіальної
громади коронавірусу COVID-19.
Розділ 1. 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 спричинену вірусом COVID-19 кількість хворих по
всьому світу вже перевищила сотні тисяч осіб. Україна не є виключенням в
цьому питанні. На сьогодні кількість людей, які захворіли короновірусом
COVID-19 від початку пандемії в Україні складає 2 635 170 осіб. З кожним
днем статистика захворюваності нажаль зростає.
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р „Про переведення єдиної
державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації“ на
виконання підпункту 4 пункту 2.2. постанови Верховної Ради України від
20.10.2020 № 937-ІХ „Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних
наслідків пандемії та нових біологічних загроз“ та з метою оперативного
вжиття заходів з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19
закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу потрібно
забезпечити організацію проведення забору біологічного матеріалу для

проведення лабораторних досліджень на гостру респіраторну хворобу COVID19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
У зв’язку з цим КП „Пирятинський ЦПМСД“ має негайно створити
пункт забору біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень
на гостру респіраторну хворобу COVID-19 з мобільною бригадою, яка буде
виїжджати до осіб, що мають підозру на респіраторну хворобу COVID-19.
Для ефективного функціонування пункту забору біологічного матеріалу
для проведення лабораторних досліджень підприємство не має власних коштів,
щоб забезпечити медичний персонал засобами індивідуального захисту,
медичним обладнанням, деззасобом та паливними матеріалами. Потреба коштів
з бюджету міської територіальної громади на 2022 рік складає 135 120,00 грн.
(сто тридцять пʼять тисячі сто двадцять гривень 00 коп.).
Розділ 2. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення оперативного вжиття заходів з протидії
розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19, шляхом створення
пункту забору біологічного матеріалу з мобільною бригадою для проведення
лабораторних досліджень на гостру респіраторну хворобу COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
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 шляхом
здійснення видатків на облаштування пункту забору біологічного матеріалу та
забезпечення медичного персоналу засобами індивідуального захисту.
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету
Пирятинської міської територіальної громади.
Обсяг фінансування Програми – 135 120,00 грн.
Строк виконання Програми – 2022 рік.
Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
№ з/п
1.

Завдання
Придбання паливомастильних матеріалів.

Заходи
Придбання паливомастильних матеріалів.

2.

Придбання засобів
індивідуального
захисту.

Придбання засобів
індивідуального
захисту.

3.

Придбання
дезінфікуючого засобу.

Придбання
дезінфікуючого засобу.

Результативні показники
Забезпечення придбання
паливо-мастильних матеріалів
для виїзду мобільних бригад
на забір біологічного
матеріалу та транспортування
його до м. Полтава.
Забезпечення медичних
працівників мобільної бригади
засобами індивідуального
захисту.
Забезпечення придбання
деззасобу для знезараження

4.

5.

6.

Придбання посуду для
Придбання посуду для
знезараження
знезараження
багаторазових
багаторазових
костюмів.
костюмів.
Придбання пробірок та Придбання пробірок та
вакутайнерів для
вакутайнерів для
забору біологічного
забору біологічного
матеріалу.
матеріалу.
Придбання штативів для Придбання штативів для
транспортування
транспортування
пробірок.
пробірок.

багаторазових костюмів.
Забезпечення придбання
посуду для знезараження
багаторазових костюмів.
Забезпечення придбання
пробірок та вакутайнерів для
забору біологічного матеріалу.
Забезпечення придбання
штативів для транспортування
пробірок.

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 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 щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території
Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської
ради“ на 2022 рік
1

Ініціатор розроблення програми

2

3

Дата, номер і назва розпорядчого Розпорядження міського голови від
документа міської ради про розроблення 22.11.2021 року № 262
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,
135,12
необхідних для реалізації програми,
всього(тис. грн.), у тому числі:
Коштів бюджету міської ТГ
135,12
коштів інших джерел
-

9

9.1
9.2

КП „Пирятинський ЦПМСД“

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території
Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської
ради“ на 2022 рік
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

2022 рік

20__ рік

20__ рік

Усього витрат
на виконання
програми,
тис.грн.

135,12

-

-

135,12

135,12

-

-

135,12

-

-

-

-

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території
Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської
ради“ на 2022рік
№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк Відповідаль
вико- ний виконанання вець заходу
заходу програми

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. грн., у
тому числі
39,6

1.

Придбання
паливомастильних
матеріалів.

Придбання паливомастильних
матеріалів.

2022

КП
„Пирятинський
ЦПМСД“

Кошти
бюджету
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

2.

Придбання
засобів
індивідуальн
ого захисту

Придбання засобів
індивідуального
захисту

2022

КП
„Пирятинський
ЦПМСД“

Кошти
бюджету
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

45,7

3.

Придбання
дезінфікуючо
го засобу.

Придбання
дезінфікуючого
засобу.

2022

КП
„Пирятинський
ЦПМСД“

1,05

4.

Придбання
посуду для
знезараження
багаторазови
х костюмів.

Придбання посуду
для знезараження
багаторазових
костюмів.

2022

КП
„Пирятинський
ЦПМСД“

5.

Придбання
пробірок та
вакутайнерів
для забору
біологічного
матеріалу.

Придбання
пробірок та
вакутайнерів для
забору
біологічного
матеріалу.

2022

КП
„Пирятинський
ЦПМСД“

Кошти
бюджету
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади
Кошти
бюджету
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади
Кошти
бюджету
Пирятинс
ької
міської
територіал

3,0

45,02

Очікуваний
результат

Забезпечення
придбання паливомастильних
матеріалів (1440 л.)
для виїзду
мобільних бригад
на забір
біологічного
матеріалу та
транспортування
його до м. Полтава.
Забезпечення
медичних
працівників
мобільної бригади
засобами
індивідуального
захисту:маска
медична – 3000
шт., рукавички
нітрилові – 1000
пар, костюми
ламіновані – 100
шт., бахіли – 500
пар., шпателя –
2000 шт.).
Забезпечення
придбання
деззасобу
(Бланідаз – 3
банки) для
знезараження
багаторазових
костюмів
Забезпечення
придбання
посуду (40
літрового баку з
кришкою) для
знезараження
багаторазових
костюмів.
Забезпечення
придбання
пробірок (1000
шт.) та
вакутайнерів
(1800 шт.) для

ьної
громади

6.

Придбання
штативів для
транспортува
ння пробірок.

Всього

Придбання
штативів для
транспортування
пробірок.

2022

КП
„Пирятинський
ЦПМСД“

Кошти
бюджету
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

забору
біологічного
матеріалу.
0,75

135,12

Забезпечення
придбання
штативів (5 шт.)
для
транспортування
пробірок.

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область

Код програмної класифікації видатків _0212111, 0219770
Річний обсяг
фінансування
Програми
Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

45,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього,
тис.грн

45,04

Правова
підстава

Січень

Рік

В тому числі по місяцях, тис.грн

Рішення

2022

Пирятинської
міської ради
від 24 грудня
2021 року
№ 887

135,12

45,04

двадцять
третьої сесії

Начальник управління економіки та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

24 грудня 2021 року

Додаток
до Програми
Розрахунок до аплікаційної форми
Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на
території Пирятинської міської територіальної громади Комунальним
підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної
допомоги Пирятинської міської ради“ на 2022 рік
У зв’язку з поширенням пандемії вірусних інфекцій на території
Пирятинської міської територіальної громади та необхідністю створення
пункту забору біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень
на гостру респіраторну хворобу COVID-19 КП „Пирятинський ЦПМСД“
потребує додаткових коштів з бюджету міської територіальної громади в сумі
135 120,00 грн, а саме:
придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників КП
„Пирятинський ЦПМСД“:
- маска медична одноразова – 3000 шт.*3,50 = 10500,00 грн;
- рукавички нітрилові – 1000 пар * 8,00 = 8000,00 грн;
- костюми ламіновані одноразові – 100 шт.*250,00 грн. = 25000,00 грн;
- бахіли – 500 пар.*1,00 = 500,00 грн;
- шпателя – 2000 шт. * 0,85 = 1700,00 грн;
придбання дезінфікуючих засобів для медичних працівників КП
„Пирятинський ЦПМСД“:
- дезінфікуючий засіб (Бланідаз) – 350,00 грн.*3 шт. = 1050,00 грн
придбання штативів для пробірок для КП „Пирятинський ЦПМСД“:
- 5 шт.*150,00грн.= 750,00 грн;
придбання баку (40 л.) для знезараження багаторазових костюмів – 2 шт. 3000,00 грн.
придбання паливо-мастильних матеріалів (бензин А-92, дизельне паливо).
Для транспортування біологічного матеріалу до м. Полтава на один виїзд
використовується 30л. палива. Бригада виїжджає 1 раз на тиждень по вівторках.
30*1*4*12=1440 л.;
1440 л.*27,50 грн. = 39600,00 грн;
придбання пробірок та вакутайнерів:
пробірки: 1000 шт.*39,00 грн.= 39000,00 грн;
вакутайнери:10 уп.(1000 шт.)*270,00 = 2700,00 грн;
5 уп. (500 шт) * 460,00 = 2300,00 грн;
3 уп. (300 шт.) * 340,00 = 1020,00 грн.

