
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сьомої сесії восьмого скликання 
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Про затвердження Програми організації харчування хворих стаціонарних 

відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ у 2021 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 09.02.2021 

№ 181, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму організації харчування хворих стаціонарних 

відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році, (далі – Програма), що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

Комунальне підприємство „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

(Гаркавенко О.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.) 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.ПАЗЮК 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення „Про затвердження Програми організації харчування хворих 

стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році“   

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

Дане рішення приймається 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“ та з метою забезпечення організації 

харчування хворих жителів громади у стаціонарних відділеннях КП „Пирятинська 

лікарня“ у 2021 році. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою Програми є забезпечення КП „Пирятинська лікарня“  організації 

харчування хворих жителів громади у стаціонарних відділеннях у 2021 році 

(забезпечення безперебійного функціонування харчоблоку та організація 

щоденного триразового харчування хворих терапевтичного, хірургічного, 

інфекційного, неврологічного, акушерсько-гінекологічного відділень).   

3. Правові аспекти 

Матеріали підготовлені та розроблені відповідно до рішення 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“.  

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення потребує фінансових витрат з бюджету Пирятинської 

міської територіальної громади. 

5. Позиція заінтересованих органів 

Здійснення завдань та заходів Програми дасть змогу організувати  

харчування хворих у стаціонарних відділеннях протягом 2021 року. 

6. Регіональний аспект 

Досягнення виконання мети Програми дає змогу забезпечити надання 

медичної допомоги хворим громади на належному рівні, де однією із складових 

медичної допомоги є щоденне харчування хворих стаціонарних відділень.             

7. Громадське обговорення 

Не підлягає громадському обговоренню. 

8. Прогноз результатів 

Прийняття та реалізація рішення сесії Пирятинської міської ради сприятиме 

наданню Комунальним підприємством “Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради” жителям Пирятинської громади стаціонарної медичної допомоги.   
 

Начальник відділу економіки В.Д. Комаренко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО:  

 

Рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської 

ради восьмого скликання 

24 лютого 2021 року № 121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма організації харчування 

хворих стаціонарних відділень 

Комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 рік 

 



ЗМІСТ 

 

Розділ 1. Вступ  1 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  

Програма        1-3 

Розділ 3. Визначення мети Програми           3 

Розділ 4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми           3 

Розділ 5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники    3 

Розділ 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми        3-4 

 

Додаток 1 Паспорт Програми  4 

Додаток 2 Ресурсне забезпечення Програми  5 

Додаток 3 Напрями діяльності і заходи Програми           5 

Додаток 4 Календарний план  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вступ 

Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень 

Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2021 році (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 здоро’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“ Національна служба здоров’я 

України закуповувала медичні послуги у закладах охорони здоров’я усіх рівнів 

надання медичної допомоги шляхом укладення Договорів про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Вимоги до 

надання послуг згруповані в пакети медичних послуг, які сформовані на основі 

галузевих стандартів, уніфікованих клінічних протоколів надання медичної 

допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших 

нормативно-правових актів. Протягом 2020 року Комунальне підприємство 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ (далі по тексту 

Підприємство, або КП „Пирятинська лікарня“) фінансувалося на підставі 

укладеного з НСЗУ Договору на суму фінансування 19747,324 тис. грн., якими 

Підприємством в повному обсязі було забезпечено видатки на заробітну плату 

штатної чисельності та нарахування на заробітну плату. Тарифи, за якими 

НСЗУ здійснює оплату наданих Підприємством медичних не покривають всіх 

складових медичної послуги (з/плата та нарахування на заробітну плату, 

придбання медикаментів, продуктів харчування, оплати послуг та придбання 

ТМЦ), тому протягом останніх декількох років КП „Пирятинська лікарня“ 

дофінансовується з місцевих бюджетів, в тому числі для покриття 



вищезазначених видатків (на придбання медикаментів, продуктів харчування, 

оплати послуг та придбання ТМЦ, узагальнено – поточних видатків). Статтею 

89 Бюджетного кодексу України передбачено, що до видатків, що 

здійснюються з бюджетів міст належать і видатки на місцеві програми розвитку 

та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я.  

У число основних складових медичного обслуговування хворих є 

організація харчування в лікувальних закладах. Організація харчування в 

Підприємстві здійснюється в приміщенні харчоблоку 1956 р. побудови, яке 

знаходиться в аварійному стані та потребує постійного вкладення фінансових 

ресурсів, які в 2019-2020 роках проводилися за рахунок Підприємства (ремонт 

приміщення, системи опалення та ін. – технічний висновок на будівлю 

харчоблоку від 24.12.15 р.). Собівартість харчування хворих Підприємства 

складається з заробітної плати  та нарахувань на заробітну плату персоналу 

харчоблоку, видатків на енергоносії, на миючі засоби та оновлення 

матеріально-технічної бази та на продукти харчування. В 2020 році на 

організацію харчування хворих проведено видатки в загальній сумі 1059,5 

тис.грн. (що становить 3,6 % від загального бюджету Підприємства). На 2021 

рік обраховано орієнтовну вартість організації харчування, що становить 

близько 1348,9 тис.грн., що на 27 % більше, ніж в 2020 році. (порівняльна 

таблиця в додатку). Дані видатки коштами за договором про медичне 

обслуговування населення в 2021 році складно по причині продовження 

терміну дії договору 2020 року без збільшення суми фінансування. Отже, 

враховуючи вищевикладене, орієнтовна додаткова потреба в коштах для 

організації харчування хворих стаціонарних відділень на 2021 рік складає 

1348,9 тис.грн.    

Протягом 2019-2020 року перед органами місцевого самоврядування 

піднімалося питання організації харчування пацієнтів на умовах 

співфінансування, але було відмовлено, по причині одноосібного власника – 

Пирятинської районної ради. На даний час питання залишається актуальним та 

потребує вирішення.  

 

№ 

п/п 

Найменування видатків Факт 2020 року Потреба на 2021 

рік 

1 Заробітна плата працівників 

харчоблоку 

536,5 638,5 

2 Нарахування на заробітну плату 118,0 140,4 

3 Придбання продуктів харчування 355,0 520,0 

4 Витрати на миючі та 

дезинфікувальні засоби та 

оновлення матеріально-технічної 

бази (придбання посуду для 

приготування їжі з нержавіючої 

сталі) 

50,0 50,0 

 Всього: 1059,5 1348,9 



 Дана Програма розроблена з метою вирішення нагальних проблем КП 

„Пирятинська лікарня“, в тому числі фінансових та матеріальних, однією з яких 

є організація триразового щоденного харчування хворих стаціонарних 

відділень. Реалізація зазначених проблем наблизить Підприємство до 

здійснення реформ в галузі охорони здоров’я.  

 

3. Визначення мети Програми. 

 Метою реалізації Програми є забезпечення надання якісних сучасних 

медичних послуг, медичної допомоги, жителям Пирятинської міської 

територіальної громади шляхом проведення фінансування з бюджету 

територіальної громади на здійснення видатків з організації триразового 

щоденного харчування хворих стаціонарних відділень, які не забезпечені 

надходженнями за договорами з НСЗУ. 

 

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

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Багатогранність та складність проблем галузі охорони здоров’я потребує 

комплексного підходу до їх вирішення. Кошторисні призначення Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ протягом 

останніх 4-х років не забезпечували функціонування Підприємства на 

належному рівні, тому щорічно залучалися кошти місцевих бюджетів, в тому 

числі і бюджету територіальної громади у вигляді дофінансування на оплату 

послуг за спожиті енергоносії, придбання медикаментів та медичного 

обладнання, товарно-матеріальних цінностей, продуктів харчування та на 

пільгову категорію громадян.  

Дана Програма буде реалізована шляхом забезпечення організації 

харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році. Таким чином, 

розроблення Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень 

Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2021 році та фінансування її заходів на суму 1348,9 тис.грн є єдиним 

способом вирішення зазначених проблем. 

Виконання заходів Програми планується в один етап, протягом                  

2021 року. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Виконання Програми забезпечить: 

- проведення видатків на організацію харчування хворих стаціонарних 

відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році, які не забезпечені надходженнями за Договором з 

НСЗУ. 

 

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 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.). 

 

 

Начальник відділу економіки В.Д. Комаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1 

  

 

П А С П О Р Т 
Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 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 09.02.2021 року  

№ 33   

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 2021 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 територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми,  

Всього тис.грн., у тому числі: 

1348,9   

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 1348,9   

 Коштів інших джерел    

 

 



Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення Програми 
організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році   

 
 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми,  

тис. грн. 2021 рік 20__ рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),  

у тому числі: 
1348,9   1348,9 

кошти бюджету міської ОТГ 1348,9   1348,9 
кошти не бюджетних джерел     

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році   
 

 

 Назва напря 

му  

діяльності  

(пріоритетні 

 завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконан 

ня 

заходу 

Відповідаль 

ний 

виконавець  

заходу 

програми 

Джерела 

Фінансуван 

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван 

ня (вартість), 

тис.грн.,  

у тому  

числі 

Очікуваний 

результат 

1 Підтримка 

надання 

медичних 

послуг 

жителям 

Пирятинської 

ОТГ 

Організація 

харчування в 

стаціонарних 

відділеннях КП 

„Пирятинська 

лікарня 

Пирятинської 

міської ради“ - 

видатків, що не 

забезпечені 

видатками за 

договорами з 

НСЗУ     

2021 р. КП 

„Пирятинсь 

ка 

лікарня“ 

Бюджет 

Пирятинської  

міської 

територіальної 

громади  

1348,9 Функціонуван 

ня харчоблоку 

з щоденним 

триразовим 

харчуванням 

3350 хворих  

на рік  

  Всього:    1348,9  

  

 



 Додаток 4 

  

 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

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

 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету  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
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ен

ь 

К
в
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ен
ь
 

Т
р
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ен
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Ч
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в
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Л
и

п
ен
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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 

2021 Рішення 7 сесії 

Пирятинської міської 

ради від  24 лютого  

2021 року 

№ 121 

1348,9 
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Начальник відділу економіки В.Д. Комаренко 
 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 
 

 

24 лютого 2021 року 

 

 

 

 


