
         
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

десятої сесії восьмого скликання 
 
 
28 квітня 2021 року № 404 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 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 13.04.2021р. № 435, висновки та рекомендації постійних комісій, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до пункту 1 рішення третьої сесії Пирятинської міської ради 
восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 105 „Про затвердження 
Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська 
лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році, виклавши Програму у новій 
редакції, що додається. 

 
 

 
Міський голова А.СІМОНОВ 

 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення „Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році 
 

 Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 
Пирятинської міської ради“ у 2021 році затверджена рішенням третьої сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 105. До Програми внесено зміни 
рішенням шостої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від               
03 лютого 2021 року № 112, восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від               
31 березня 2021 року № 229. 

Просимо затвердити запропоновані нами зміни, доповнивши Програму наступними 
заходами: 

    тис.грн. 
№ 
п/
п 

Затверджено по діючій Програмі Проєкт змін Пропонується до включення 
до програми та фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансу 
вання 

Заходи Обсяг 
фінансу 
вання 

Заходи Обсяг 
фінансу 
вання 

2 Підтримка  
комуналь 
ного 
підприєм 
ства 
охорони 
здоров’я 

  Здійснення 
видатків, які не 
забезпечені 
укладеними 
договорами з 
НСЗУ (крім 
оплати праці та 
ЄСВ): медичний 
огляд 
допризовників, 
призовників, 
військовозобов’яз
аних та 
резервістів, в тому 
числі обстеження 
на COVID-19 
методом ІФА  

+ 83,100 Здійснення 
видатків, які не 
забезпечені 
укладеними 
договорами з 
НСЗУ (крім 
оплати праці та 
ЄСВ): медичний 
огляд 
допризовників, 
призовників, 
військовозобов’яз
аних та 
резервістів, в тому 
числі обстеження 
на COVID-19 
методом ІФА 

83,100 

 ВСЬОГО:  6404,861  + 83,100  6487,961 
 

Програма потребує додаткового фінансування на суму 83 100,00 грн. 
Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін становить                 
6 487 961,00 грн. 
 
 
 
Начальник відділу економіки    
управління економіки та  
агропромислового розвитку  В.Д. Комаренко 
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1. Вступ 
Програма розвитку та підтримки 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 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“ 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 
укладених з НСЗУ Договорів на суму фінансування в І кварталі –                 
5690,5 тис.грн. та в ІІ-ІУ кварталах – 19747,324 тис. грн, якими Підприємство в 
повному обсязі забезпечує видатки на заробітну плату фактичної чисельності та 
нарахування на заробітну плату. Тарифи, за якими НСЗУ здійснює оплату 
наданих Підприємством медичних послуг 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. 



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. На даний час гостро 
стоїть питання проведення видатків на статтю «медикаменти», на придбання 
кисню медичного, лікарських засобів та виробів медичного призначення (в 
тому числі реактивів для проведення лабораторних досліджень).  

В умовах передових технологій  на сьогоднішній день найбільш сучасний 
вид діагностики та лікування патологій органів черевної порожнини, малого 
таза, заочеревинного простору і передньої черевної стінки є лапароскопічна 
хірургія (лапароскопія). Лапароскопія забезпечує доступ до органів без 
широкого розкриття черевної стінки. Такий вид операцій проводиться 
введенням в зону патології ендовідеокамери та спеціальних інструментів через 
невеликі розрізи розміром від 5 мм до 12 мм. Це істотно зменшує операційну 
травму та кількість ускладнень і покращує діагностику. Проведення 
лапароскопічних операцій вимагає наявності високотехнологічного обладнання 
– лапароскопічної стійки з набором маніпуляторів, а також бригади хірургів, які 
повною мірою володіють цією методикою. Лапароскопічна стійка – це цілий 
комплект хірургічного обладнання, необхідного для проведення операцій з 
допомогою якого можна працювати на професійному рівні і в комфортних 
умовах. Орієнтовна вартість зазначеного медичного обладнання з необхідним 
набором інструментів становить 3000,0 тис.грн. 

Протягом останніх декількох років Підприємством проводилася робота 
по залученню коштів з бюджетів усіх рівнів на проведення капітального 
ремонту педіатричного відділення. На даний час проведено зовнішнє утеплення 
приміщення та капітальний ремонт покрівлі. На черзі виконання робіт по 
облаштуванню каналізаційної мережі та мережі водопостачання, облаштування 
системи опалення. Наступним кроком буде проведення капітального ремонту 
палат та приміщень педіатричного відділення. Орієнтовна вартість капітального 
ремонту педіатричного відділення становить 2700,0 тис.грн. Також для 
проведення капітального ремонту будівлі інфекційного відділення та денного 
стаціонару, планування видатків з бюджету міської територіальної громади, на 
зазначені цілі необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію. На 
виготовлення проєктно-кошторисної документації необхідні додаткові кошти 
орієнтовною сумою 256,0 тис.грн.  

За вимогами НСЗУ протягом 2019-2020 років в КП „Пирятинська 
лікарня“ встановлено декілька медичних та статистичних програм, які 
необхідні для отримання та оформлення електронних направлень, 
статистичного та медичного звітування, в тому числі і перед НСЗУ про 
виконання Договору про медичне обслуговування, про кадровий стан та для 
ведення казначейської та бухгалтерської документації (програми FinHealth, 
МедЕйр, медична статистика, облік медичних кадрів України, УКС-Зарплата, 
місцеві бюджети). Видатки за 2020 рік по обслуговуванню вищезазначених 
програм та підключення нових робочих місць до системи МІС склали           
172,6 тис.грн. В січні-лютому планується підключення до МІС (медичних 
інформаційних систем) ще декількох лікарів амбулаторного прийому. 



Орієнтовна необхідна сума для обслуговування діючих програм Підприємства в 
2021 році становитиме орієнтовно 200,0 тис.грн. на рік. Як зазначалося вище по 
тексту Програми, коштами, які надходять від НСЗУ за надані медичні послуги 
неможливо забезпечити покриття всіх необхідних видатків внаслідок низького 
тарифу медичної послуги, тому протягом останніх років проводилося 
дофінансування з місцевих бюджетів на оплату послуг, в тому числі і за 
обслуговування програм.  

Для розробки плану реагування та ліквідації надзвичайних станів на 
території комунального підприємства необхідно провести ідентифікацію 
будівель та приміщень лікарні на джерела небезпеки, що визначає відношення 
лікарні до об’єктів підвищеної небезпеки або потенційно небезпечних об’єктів. 
Орієнтовна вартість проведення ідентифікації будівель становить 10,0 тис.грн. 
Відповідно до нормативно-правової бази з пожежної безпеки на об’єктах з 
масовим перебуванням людей проводиться облаштування приміщень системою 
протипожежного захисту, яке проводиться на підставі розробленої проектно-
кошторисної документації. Вартість робіт по виготовленню проектно-
кошторисної документації для обладнання вив темою протипожежного захисту 
приміщень (неврологічного, хірургічного, реанімаційного, терапевтичного, 
акушерсько-гінекологічного відділень) становить 46,015 тис.грн. До заходів з 
протипожежної безпеки відносяться і заходи з придбання медичних нош для 
забезпечення стаціонарних відділень з метою евакуації хворих на випадок 
пожежі та комплектація системи пожежогасіння пожежними рукавами та 
стволами на випадок ліквідації пожеж у відділеннях з масовим перебуванням 
людей. Орієнтовна вартість придбання 6 медичних нош та пожежних рукавів та 
стволів становить 16,446 тис.грн. Загальна вартість заходів з забезпечення 
техногенної та пожежної безпеки становить 72,461 тис.грн.  

Питання кадрового забезпечення набуло особливої ваги з огляду на 
кадрову кризу в медичній галузі в Пирятинському районі. У Пирятинській 
лікарні  працює 31 лікар, при наявних 59 штатних посад, з яких станом на 
01.01.2021 року були не укомплектовані посади лікарів: лікаря отоларинголога, 
лікаря отоларинголога дитячого, ортопеде травматолога дитячого, лікаря 
хірурга дитячого, лікаря рентгенолога, лікаря гінеколога та інші. Крім того, 
аналіз укомплектованих посад лікарів свідчить про можливе звільнення у 
зв’язку з досягненням пенсійного віку протягом наступних років ще декількох 
чоловік. Підприємством протягом тривалого періоду вживаються заходи щодо 
укомплектування закладу лікарями. На даний час проходять інтернатуру 2 
лікаря – молодих спеціаліста, тому важливим є вирішення питання оплати праці 
зазначених лікарів, тому що договорами, укладеними з НСЗУ, останнім оплата 
проводиться за фактично надані медичні послуги населенню. Орієнтовна сума 
видатків на заробітну плату з нарахуваннями лікарів-інтернів на 2021 рік   
становить 176,4 тис.грн.  

В 2020 році при укладенні договору з НСЗУ було підписано і договір на 
надання медичної допомоги за пакетами „Езофагогастродуоденоскопія 
(діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)“ та „Колоноскопія 
(діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)“. Надання зазначених послуг 



проводиться при наявності медичного обладнання з відеофіксацією, яке 
придбане та введене в експлуатацію з кінця 2020 року. Проведення зазначених 
обстежень проводиться в окремому кабінеті, в якому на даний час необхідно 
провести поточний ремонт у відповідності до санітарних норм експлуатації 
приміщень, де проводяться відповідні обстеження (облицювання стін плиткою, 
заміна покриття підлоги, облаштування каналізаційної мережі, умивальника, 
заміна вікон та дверей тощо). Орієнтовна вартість поточного ремонту 
приміщення для проведення обстежень з езофагогастродуоденоскопії та 
колоноскопії становить 100,0 тис.грн. 

У відповідності з вимогами ч. 3 ст. 1 Закону України „Про військовий 
обов’язок і військову службу“ та на виконання Указу Президента України 
№71/2021 від 24.02.2021 „Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови 
громадян України на строкову військову службу у 2021 році“ та з метою 
організованого та якісного проведення приписки до призовної дільниці 
громадян 2004 року народження та з метою забезпечення заходів, пов’язаних з 
виконанням військового обов’язку Пирятинським районним територіальним 
центром комплектування та соціальної підтримки в 2021 році заплановано 
проведення медичних оглядів допризовників, призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів в кількості 300 чоловік. Пунктом 6 
розпорядження голови Лубенської районної державної адміністрації від 
01.03.2021 року № 45 передбачено обстеження стану здоров’я (медичний огляд) 
проводити в стаціонарних закладах Лубенського району Полтавської області. 
Листом від 11.01.2021 року № 4/16 Пирятинський районний територіальний 
центр комплектування та соціальної підтримки звернувся до адміністрації КП 
«Пирятинська лікарня» з питання обстеження стану здоров’я (медичного 
огляду) допризовників, призовників, військовозобов’язаних та резервістів. 
Вартість медичного огляду 1 особи становить 257,0 грн., 300 осіб – 77100,0 грн. 
Також передбачено проведення обстеження крові на COVID-19 методом ІФА 
призовників в кількості 120 чоловік, вартість обстежень яких становить 6000,0 
грн. Таким чином загальна вартість обстеження здоров’я (медичного огляду) 
300 осіб та обстеження крові методом ІФА становить 83100,0 грн. 

Роз’ясненням національної служби здоров’я України організація та 
оплата медичного обстеження осіб, направлених з військоматів, регулюються 
відповідним законодавством та не входять до програми медичних гарантій. 
Отже, вказані медичні огляди не можуть бути проведені за рахунок коштів, 
отриманих за договорами, укладеними з НСЗУ.  
 Дана Програма розроблена з метою вирішення нагальних проблем КП 
„Пирятинська лікарня“, в тому числі фінансових та матеріальних, реалізація 
яких 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 капітальних видатків та видатків, які не 
забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ, в тому числі на придбання 
медикаментів, продуктів харчування, ТМЦ та на оплату послуг.  
 
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, оплату 
послуг, в тому числі з технічного, програмного та інформаційно-
консультативного супроводу медичних, статистичних та інших програм. 

Забезпечення видатків на проведення оплати медичного обстеження осіб, 
направлених з військомату, які не забезпечені видатками за договорами з НСЗУ 
та не входять до програми медичних гарантій за рахунок місцевих програм.   

Здійснення капіталовкладень у вигляді придбання медичного обладнання 
та проведення капітального ремонту педіатричного відділення, поточного 
ремонту лікувально-діагностичних приміщень надасть змогу надавати медичну 
допомогу жителям громади на сучасному рівні, в тому числі і дитячій категорії 
населення.  

Вирішення кадрового питання – залучення на вакантні посади лікарів-
інтернів надасть змогу надавати в повному обсязі амбулаторно-поліклінічну та 
стаціонарну допомогу лікарями всіх профілів.  

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.   

Програма буде реалізована шляхом забезпечення видатків Підприємства 
на придбання медикаментів та на оплату послуг, придбання медичного 
обладнання, оплату послуг з виготовлення проєктно-кошторисної та іншої 
документації, проведення капітального ремонту педіатричного відділення, 
поточного ремонту лікувально-діагностичних приміщень.  

Таким чином, розроблення Програми розвитку та підтримки 
Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 
у 2021 році та фінансування її заходів на суму 6487,961 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, які не забезпечені надходженнями за Договором з 

НСЗУ, а саме: на придбання медикаментів, оплату послуг, придбання товарно-
матеріальних цінностей; 

забезпечення видатків на проведення оплати медичного обстеження осіб, 
направлених з військомату, які не забезпечені видатками за договорами з НСЗУ 
та не входять до програми медичних гарантій; 
 придбання медичного обладнання – лапороскопічної стійки з комплектом 
інструментів; 
виготовлення проєктно-кошторисної документації капітального ремонту 
будівлі інфекційного відділення, проведення капітального ремонту 
педіатричного відділення та поточного ремонту лікувально-діагностичних 
приміщень. 
 

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    
управління економіки та  
агропромислового розвитку  В.Д. Комаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
  
 

П А С П О Р Т 
Програми розвитку та підтримки 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 09.12.2020  
№ 248   

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: 

6487,961   

9.1. коштів бюджету міської ТГ 6487,961   

 Коштів інших джерел    

 
 
 
 
 Додаток 2 

  
 

 

Ресурсне забезпечення Програми 
розвитку та підтримки 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: 
6487,961   6487,961 

кошти бюджету міської ОТГ 6487,961   6487,961 
кошти не бюджетних джерел     

 
 
 
 



Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми 
розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році 
 
 

№ Назва 
 напряму  
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. Розвиток та 
підтримка 
комунально 
го підприємст 
ва охорони 
здоров’я 

Придбання 
медичного 
обладнання: 
лапороскопічної 
стійки  

2021 р. КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

3000,0 Надання 
хірургічної 
допомоги  
жителям 
Пирятинсь 
кої громади 

Капітальний 
ремонт 
педіатричного 
відділення КП 
„Пирятинська 
лікарня 
Пирятинської 
міської ради“  в 
м. Пирятин 
Полтавської 
області. 
(Коригування І 
черга) 

2021 р. КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

2700,0 Функціонуван 
ня 
педіатричного 
відділення на  
17 ліжок 

Капітальний 
ремонт будівлі 
інфекційного 
відділення та 
денного 
стаціонару 
Комунального 
підприємства 
„Пирятинська 
лікарня 
Пирятинської 
міської ради“   за 
адресою: вул.. 
Аврущенка, 2,  
м. Пирятин 
Лубенського 
району 
Полтавської 
області (в тому 
числі 
виготовлення 
робочого  
проєкту) 

2021 р. КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

256,0 Функціонува 
ння інфекцій 
ного  відділен 
ня на 13 ліжок 

2 Підтримка  
комуналь 
ного підприєм 
ства охорони 
здоров’я 

Проведення 
ідентифікації 
будівель та 
приміщень 
лікарні на 
джерела 
небезпеки та 

2021 р. КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

56,015 Виконання 
заходів з 
пожежної 
безпеки  



виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації для 
обладнання 
системи 
протипожежного 
захисту 
приміщень 
лікарні 

 Придбання 
пожежних 
рукавів та 
медичних нош   

2021 р. КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

16,446 

 Послуги з 
технічного, 
програмного та 
інформаційно-
консультативного 
супроводу 
медичних, 
статистичних та 
інших  
програм 

2021 р. КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

200,00 Забезпечення 
функціонуван

ня медичних 
статистичних 
та інших 
програм 

 Поточний 
ремонт 
лікувально-
діагностичних 
приміщень 

2021 р. КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

      0,0 Проведення 
обстежень з 
езофагогастро 
дуоденоскопії 
та   
колоноскопії  

 Співфінансування 
медикаментозног

о забезпечення 

2021 КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

      0,0  

 Здійснення 
видатків, які не 
забезпечені 
укладеними 
договорами з 
НСЗУ (крім 
оплати праці та 
ЄСВ): медичний 
огляд 
допризовників, 
призовників, 
військовозобов’я
заних та 
резервістів, в 
тому числі 
обстеження на 
COVID-19 
методом ІФА 

2021 КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

 
 
   83,100 

Обстеження  
стану здоров’я 
300 осіб, 
направлених з 
військомату та 
проведення 
обстеження 
крові методом 
ІФА 120 осіб 

3 Кадрове 
забезпечення 

Оплата праці 
лікарів-інтернів  

2021 р. КП 
„Пирятинсь 
ка 
лікарня“ 

Бюджет 
Пирятинської  
міської 
територіальної 
громади 

   176,4 Оплата праці 
2-х лікарів-
інтернів  

4        

  Всього:    6487,961  

  
 



 Додаток 4 
  

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету 0212010,  0217322  
 

 
Рік 

 
Правова підстава 

Річний обсяг 
фінансування 
Програми  

В тому числі по місяцях, тис.грн. 

Всього,  
тис. грн. 
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Начальник відділу економіки    
управління економіки та  
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Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
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