
 
 
 
 
 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дванадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

30 червня 2021 року № 510 
 
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 
підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 
Пирятинської міської ради“ у 2021 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 11.05.2021 року №148, 
висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
 внести зміни до Програми розвитку та підтримки Комунального 
підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 
Пирятинської міської ради“ на 2021 році, затвердженої рішенням одинадцятої 
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року 
№453, виклавши Програму у новій редакції, що додається. 

 
  
 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства 
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році 
 
 Програму розвитку та підтримки Комунального підприємства 
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 
міської ради“ у 2021 році затверджено рішенням одинадцятої сесії 
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 453 
на загальну суму 463,3 тис. грн. 

Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 
запропоновані нами зміни: 

  грн. 
№ 
п/ 
п 

Перелік заходів Затверджено 
по діючій 
Програмі 

Проект змін 
до програми 

Пропонується 
для 

включення до 
Програми та 
фінансування 

1.  Придбання та встановлення підйомника 
для безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення в Новомартиновицькій 
АЗПСМ 

0,00 +49 800,00 49 800,00 

2. Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю для поточного 
ремонту пандуса Пирятинської АЗПСМ 

0,00 +45 000,00 45 000,00 

3. Поточний ремонт пандуса Пирятинської 
АЗПСМ 

0,00 +30 000,00 30 000,00 

4. Забезпечення винаймання (оренди) 
житла для лікарів ЗПСЛ 
та компенсація витрат за найм житла 

0,00 +48 000,00 48 000,00 

 Всього по Програмі 463 300,00 172 800,00 636 100,00 
 

Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін: 636 100,00грн. 
 
 
Начальник відділу  
економіки управління  
економіки та  
агропромислового розвитку Валентина КОМАРЕНКО 
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Вступ 
Програма розвитку та підтримки комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 
міської ради“ в 2021 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 року № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання 
державних цільових програм“ , 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“ 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 року № 955 “Про затвердження 
програми 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. Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для 
ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 

Управління медичною допомогою будь–якого рівня  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 підвищення якості надання жителям Пирятинської міської ТГ первинної 
медико-санітарної допомоги, шляхом проведення фінансування з місцевих 
бюджетів на здійснення видатків, які не забезпеченні надходженнями за 
договором з НСЗУ. 

 
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. 

Згідно рішення №132 третьої сесії восьмого скликання Пирятинської 
міської ради від 23.12.2020 року, шляхом реорганізації Пирятинського ЦПМД 



було створено Комунальне підприємство „Пирятинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“. 

Після реорганізації КП Пирятинський ЦПМСД Пирятинської міської 
ради уклав договір №0000-99Т5-М000 з Національною службою України, яка є 
органом виконавчої влади, що відповідає за фінансове забезпечення 
державного медичного обслуговування та, з 23.03.2021 року отримує кошти від 
НСЗУ в розрахунку за укладені декларації. 

Комунальне підприємство „Пирятинський центр первинної медико-
санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ здійснює медичне 
обслуговування населення, що проживає на території Пирятинської міської 
територіальної громади. На підприємстві надають первинну медичну допомогу 
шість сімейних лікарів, станом на 01.05.2021 підписано 10 632 декларації. 

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. 

Основною проблемою є неможливість надання якісних та доступних 
послуг первинної медичної допомоги жителям територіальної громади. У 
зв’язку із зношеністю електромережі, так як приміщення збудоване та 
облаштоване в минулому сторіччі, електромережа не витримує новітнього 
комп’ютерного оснащення, виникають постійні перебої в роботі установи, в 
зв’язку з тим що збільшився парк комп’ютерів та перехід на онлайн режим 
роботи. 

Шиферне покриття Пирятинської АЗПСМ знаходиться в аварійному стані 
та йде протікання криші від снігу та дощу в кабінети працівників – це є 
загрозою для надання медичних послуг жителям Пирятинської міської 
територіальної громади, в зв’язку з цим потрібно провести поточний ремонт 
покрівлі.  

Обладнання пожежної сигналізації на підприємстві відсутнє. Для 
запобігання та усунення випадків загорання, що  можуть спричинити аварійну 
ситуацію, необхідно привести протипожежне обладнання в належний стан, 
згідно чинного законодавства. 

Однією з основних проблем є неможливість надання якісних та 
доступних послуг первинної медичної допомоги жителям територіальної 
громади, а саме особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам 
населення. У зв’язку з тим, що вже існуючий пандус на території Пирятинської 
амбулаторії не відповідає державним будівельним нормам України. Та 
відсутністю підйомника для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення в Новомартиновицькій амбулаторії.  

Крім того в 2021 році в КП „Пирятинський центр первинної медико-
санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ працюють два нових 
спеціалістів – два лікарі загальної практики сімейної медицини, які потребують 
вирішення житлового питання, а саме забезпечення їх службовим житлом. З 



метою збереження кадрового потенціалу та недопущення збільшення вакантних 
посад лікарів Підприємством щорічно здійснюються заходи по підтримці 
спеціалістів, а саме: забезпечення диференціації заробітної плати, придбання та 
винаймання житла та інше.  

Оскільки заробітна плата лікаря на рівні мінімальної заробітної плати, в 
попередніх роках з місцевого бюджету відшкодовувалися кошти за винаймання 
(оренду) житла для лікарів. На даний час два лікарі проживають в 
орендованому житлі. Вартість за 1 місяць за найм житла становить орієнтовно 
4000,0 грн, до кінця року на винаймання (оренду) житла для 2 лікарів необхідно 
кошти в сумі 48000,00 грн, тому, Програмою передбачено захід „Забезпечення 
винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та компенсація витрат за найм 
житла“ з обсягом фінансування 48000,00 грн. 

Орієнтовна розрахункова потреба КП „Пирятинський ЦПМСД“ на 2021 
року щодо проведення видатків, які незабезпечені надходженням за договором 
НСЗУ, в тому числі на: 

1.  здійснення поточного ремонту електромережі; 
2.  поточного ремонту покрівлі; 
3.  обладнання приміщення автоматичною пожежною сигналізацією; 
4.  проведення робіт із забезпечення вогнезахисту; 
5.  проведення послуг технічного огляду і випробувань електричних 
мереж та електроустановок та розширення передачі в оренду вільних 
площ приміщення; 

6. придбання підйомника для безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

7. оплата послуг з встановлення підйомника; 
8. придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю для 
поточного ремонту пандуса; 

9. оплата послуг поточного ремонту пандуса; 
10.  забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та 
компенсація витрат за найм житла; 

11. Загальна сума складає 636 100,00 грн. 
Розділ 2. Визначення мети Програми 

 Метою Програми є покращення якості послуг первинної медико-
санітарної допомоги жителям Пирятинської міської територіальної громади, 
внаслідок здійснення поточного ремонту електромережі, поточного ремонту 
покрівлі, обладнання приміщення автоматичною пожежною сигналізацією, 
проведення робіт із забезпечення вогнезахисту, проведення послуг технічного 
огляду і випробувань електричних мереж та електроустановок та розширення 
передачі в оренду вільних площ приміщень, поточного ремонту пандуса 
Пирятинської АЗПСМ, придбання та встановлення підйомника для 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення в Новомартиновицькій АЗПСМ, забезпечення винаймання (оренди) 
житла для лікарів ЗПСЛ та компенсація витрат за найм житла. 
 



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 Пирятинської міської територіальної громади на 
здійснення видатків, які не забезпечені надходженнями за договором з НСЗУ, в 
тому числі на покращення якості послуг первинної медико-санітарної допомоги 
жителям Пирятинської міської територіальної громади, внаслідок здійснення 
поточного ремонту електромережі, поточного ремонту покрівлі, обладнання 
приміщення автоматичною пожежною сигналізацією, проведення робіт із 
забезпечення вогнезахисту, проведення послуг технічного огляду і випробувань 
електричних мереж та електроустановок та розширення передачі в оренду 
вільних площ приміщення, поточного ремонту пандуса Пирятинської АЗПСМ, 
придбання та встановлення підйомника для безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Новомартиновицькій 
АЗПСМ, забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та 
компенсація витрат за найм житла. Фінансування Програми буде здійснюватися 
за рахунок видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, 
передбачених на 2021 рік. 

Обсяг фінансування Програми –636 100,00 грн. 
Строк виконання Програми – 2021 рік. 

Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
 

№ з/п Завдання Заходи Результативні 
показники 

1. Підтримка надання 
первинної медичної 
допомоги жителям  
Пирятинської міської 
територіальної 

громади, а саме особам 
з інвалідністю та 

іншим маломобільним 
групам населення 

Проведення видатків на 
покращення якості послуг 
первинної медико-санітарної 

допомоги жителям Пирятинської 
міської територіальної громади, 
внаслідок здійснення поточного 

ремонту електромережі, 
поточного ремонту покрівлі,  
обладнання приміщення 
автоматичною пожежною 

сигналізацією, проведення робіт 
із забезпечення вогнезахисту, 
проведення послуг технічного 

огляду і випробувань 
електричних мереж та 

електроустановок та розширення 
передачі в оренду вільні площі 
приміщень, поточного ремонту 

пандуса Пирятинської 
амбулаторії, придбання та 

встановлення підйомника для 
безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення в 

Новомартиновицькій 
амбулаторії, забезпечення 

винаймання (оренди) житла для 

В результаті проведення 
поточного ремонту буде 
замінено електромережі в 
кількості 2 100 м, 
планується придбати та 
замінити приблизно  127 
світильників, розеток - 94 
шт.  і вимикачів -43 шт., в 
результаті проведення 
поточного ремонту покрівлі 
приміщення оновиться 
площа в розмірі 2 м. кВ.; 
заміняться кровельні коньки 
– 1,8 м, улаштування 
кровельних коньків з 
оцинкованої сталі - 1,8 м. 
 



лікарів ЗПСЛ та компенсація 
витрат за найм житла, що не 
забезпечені видатками за 
договором з НСЗУ. 

 
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 відділу  
економіки управління  
економіки та  
агропромислового розвитку Валентина КОМАРЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
 

П А С П О Р Т 
Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2021 році 
 

1 Ініціатор розроблення програми  КП „Пирятинський ЦПМСД Пирятинської 
міської ради“ 

 
2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 
розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 
07.05.2021 року №124 

 
3 Розробник Програми КП „Пирятинський ЦПМСД Пирятинської 

міської ради “ 
4 Співрозробник програми - 

5 Відповідальний виконавець програми КП „Пирятинський ЦПМСД Пирятинської 
міської ради “ 

6 Учасник програми КП „Пирятинський ЦПМСД Пирятинської 
міської ради “ 

7 Термін реалізації програми  Протягом 2021 року 
7.1 Етапи виконання програми    

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: 

636,1 
тис.грн 

  

9.1 Коштів бюджету міської ради 636,1 
тис.грн 

  

9.2 коштів інших джерел -   
 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2021 році 
Обсяг коштів, які 
пропонуються  
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: 

636,1 - - 636,1 

Кошти бюджету 
міської територіальної 

громади 

636,1 - - 636,1 

Кошти не бюджетних 
джерел 

- - - - 

 



Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та підтримки Комунального 
підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році 
 

№ 
з/
п 

Назва 
напряму 
діяльності 
(пріоритетн
і завдання) 

Перелік 
заходів 
програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

Відповідаль

ний 
виконавець 
заходу 
програми 

Джерела 
фінансува

ння  

Орієнтовн

і обсяги 
фінансува

ння 
(вартість), 
тис. грн., 
у т. ч. 

Очікуваний результат 

1. Підтримка 
надання 
первинної 
медичної 
допомоги 
жителям 
Пирятинськ

ої міської 
територіаль

ної 
громади. 
 

Оплата 
послуг з 
поточного 
ремонту 
внутрішніх 
електро-
мереж 

2021 КП 
„Пирятинсь
кий 
ЦПМСД “ 

Бюджет 
міської 
територіал

ьної 
громади 

172,0 В результаті проведення 
поточного ремонту буде 
замінено електромережі 
в кількості 2 100 м ,що 
дасть змогу передати в 
оренду лікарям-

стоматологам в кількості 
10 кімнат, що збільшить 
надходження доходів 

підприємства. 
2 Придбання 

предметів, 
матеріалів, 
обладнання 
та інвентарю 

2021 КП 
„Пирятинсь

кий 
ЦПМСД“  

Бюджет 
міської 

територіал

ьної 
громади 

185,0 Планується придбати та 
замінити приблизно  127 
світильників, розеток - 
94 шт.  і вимикачів -43 
шт., в результаті чого 

покращиться 
матеріально технічний 
стан приміщення. 

3 Поточний 
ремонт 
покрівлі 

2021 КП 
„Пирятинсь

кий 
ЦПМСД“  

Бюджет 
міської 

територіал

ьної 
громади 

49,8 В результаті проведення 
поточного ремонту 
покрівлі приміщення 
оновиться площа в 
розмірі 2 м. кВ.; 

заміняться кровельні 
коньки – 1,8 м, 

улаштування кровельних 
коньків з оцинкованої 

сталі  -1,8 м.  
4 Послуги з 

облаштування 
системи 
пожежної 
сигналізації. 

2021 КП 
„Пирятинсь

кий 
ЦПМСД“  

Бюджет 
міської 

територіал

ьної 
громади 

42,5 Автоматична система 
пожежної сигналізації 
встановлюється на все 
приміщення загальною 
площею 1500 м. кв 

5 Оброблення 
дерев’яних 
конструкцій 
дахового 
приміщення 

2021 КП 
„Пирятинсь

кий 
ЦПМСД“  

Бюджет 
міської 

територіал

ьної 
громади 

4,0 При обробленні 
дерев’яних конструкцій 
даху будуть забезпечені 
вимоги проти пожежної 
безпеки в приміщенні.  

6 Послуги з 
технічного 
огляду та 
випробувань 
електричних 
мереж та 

електроустан

овок 

2021 КП 
„Пирятинсь

кий 
ЦПМСД“  

Бюджет 
міської 

територіал

ьної 
громади 

10,0 В результаті цих послуг 
буде здійснено вимір 
опору ізоляції, опір 

заземлюваних пристроїв, 
опір перехідних 
контактів  

7 Придбання та 
встановленняп

2021 КП 
„Пирятинсь

Бюджет 
міської 

49,8 Після облаштування 
підйомника, люди з 



ідйомника для 
безперешкодн

ого доступу 
осіб з 

інвалідністю 
та інших 

маломобілних 
груп  

населення в 
Новомартинов

ицькій 
АЗПСМ 

кий 
ЦПМСД“ 

територіал

ьної 
громади 

обмеженими 
можливостями зможуть 

безперешкодно 
підніматися до 
амбулаторії для 

відвідування лікаря 
ЗПСМ. Так як нинішній 
пандус не відповідає 
вимогам НЗСУ. 

8 Придбання 
предметів, 
матеріалів, 
обладнання 
та інвентарю 

для 
поточного 
ремонту 
пандуса 

Пирятинської 
АЗПСМ 

2021 КП 
„Пирятинсь

кий 
ЦПМСД“ 

Бюджет 
міської 

територіал

ьної 
громади 

45,0 Придбання предметів та 
матеріалів для 

покращення матеріально 
технічного стану пандуса 
Пирятинської АЗПСМ.  

9 Поточний 
ремонт 
пандуса 

Пирятинської 
АЗПСМ 

2021 КП 
„Пирятинсь
кий 
ЦПМСД“ 

Бюджет 
міської 

територіал

ьної 
громади 

30,0 В результаті проведення 
поточного ремонту 
пандуса, люди з 
обмеженими 

можливостями зможуть 
безперешкодно 
підніматися до 
амбулаторії для 

відвідування лікаря 
ЗПСМ. 

10 Забезпечення 
винаймання 

(оренди) 
житла для 
лікарів ЗПСЛ 

та 
компенсація 
витрат за 
найм житла 

2021 КП 
„Пирятинсь
кий 
ЦПМСД“ 

Бюджет 
міської 

територіал

ьної 
громади 

48,0 Плата за оренду житла 
двом лікарям загальної 
практики сімейної 

медицини 

 Всього    636,1  



Додаток 4 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
 
 

Код програмної класифікації видатків ____0212111, 0219770___ 
 
Рік 

 
Правова 
підстава 

 

Річний обсяг 
фінансування 
Програми  

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, тис. 
грн. 

сі
ч
ен
ь 

л
ю
ти
й
 

б
ер
ез
ен
ь 

к
в
іт
ен
ь 

тр
ав
ен
ь 

ч
ер
в
ен
ь 

л
и
п
ен
ь 

се
р
п
ен
ь 

в
ер
ес
ен
ь 

ж
о
в
те
н
ь 

л
и
ст
о
п
ад

 

гр
у
д
ен
ь 

20
21

 

Рішення 
12 сесії 

міської ради 
від  

30 червня 
2021 року 
№ 510 

636,1  - - - - - 

46
3,

3-
 

17
2,

8 

- - - - - 

 
 
Начальник відділу  
економіки управління  
економіки та  
агропромислового розвитку Валентина КОМАРЕНКО 

 
 
 

Секретар міської ради  Сергій ПАЗЮК 
 
 

30 червня 2021 року 


