
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

24.06.2022 № 187 
 

Про схвалення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 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 

 КП „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ від 17.06.2022р. №195, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити зміни до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році, затвердженої рішенням двадцять 

третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 

року № 888 (у редакції рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 25 травня 2022 року) (далі – Програма), що додається. 

2. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської 

ради (Яременко О.О.) зміни до Програми підтримки та розвитку сільської 

медицини Пирятинської міської територіальної громади у 2022 році винести на 

розгляд чергової сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

  

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ  
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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 застосування 

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 з рішенням третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 23 грудня 2020 року №132, 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 

сім сімейних лікарів, станом на 29.11.2021 підписано 11 249 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 приміщень структурних підрозділів Комунального 

підприємства „Пирятинський ЦПМСД“, так вони збудовані та облаштовані в 

минулому сторіччі. Та гострою залишається проблема забезпечення безплатним 

відпуском лікарських засобів та підвищення рівня медичної допомоги хворим з 

орфанними захворюваннями. 

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку 

України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність 

охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих 

категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з 

різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, 

виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може 

подолати самостійно. 

На сьогоднішній день спостерігаються великі труднощі у забезпеченні 

хворих з орфанними, онко захворюваннями, хворими на нецукровий діабет і 

пільговими рецептами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

„Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань“ від 17.08.1998 № 1303 в Україні 

медикаментами. Забезпечення хворих сучасними ефективними препаратами 

позитивно вплине на якість життя, зменшить частоту загострень. Ефективність 

лікування хворих залежить від своєчасного і безперервного введення потрібних 

препаратів, постійного моніторингу за станом здоров’я. 

Комунальне підприємство не має власних обігових коштів для 

забезпечення в повному обсязі проведення робіт по заміні електромережі, 

проведення ремонту покрівлі, обладнання приміщення протипожежним 



устаткуванням та придбання матеріалів для виконання робіт. Згідно п.п. „г“ п. 3 

ч. 1 ст. 89 Бюджетного кодексу України видатки на оплату наданих послуг 

комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну 

допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві 

програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги 

здійснюються з місцевих бюджетів.  

Орієнтовна розрахункова потреба КП „Пирятинський ЦПМСД“ на 2022 

року щодо проведення видатків, які незабезпечені надходженням за договором 

НСЗУ, в тому числі на: 

відшкодування вартості медикаментів для забезпечення категорій хворих 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань“ від 17.08.1998 №1303; 

відшкодування вартості знеболюючих препаратів для онкохворих; 

відшкодування коштів за лікарські препарати хворим на нецукровий 

діабет; 

забезпечення ліками та спеціальним харчуванням хворих на орфанні 

(рідкісні) захворювання. 

забезпечення придбання паливо-мастильних матеріалів для перевезення 

хворих на гемодіаліз до м. Полтава 

послуги з розробки проєктно-кошторисної документації по встановленню 

вузла комерційного обліку теплової енергії в Теплівському ФАПі КП 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“. 

забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та 

компенсація витрат за найм житла; 

придбання протизапальних, жарознижуючих, противірусних та 

протигрипозних препаратів, сорбентів, інфузій, антибактеріальних засобів та 

інше; 

придбання фільтрувальних протигазів типу ГП-5; 

придбання комбінезонів типу BeSafePro Master (PP+microPE); 

послуги з виготовлення енергетичного паспорту будівлі Пирятинської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 

послуги по встановленню системи пожежної сигналізації в приміщені 

Комунального підприємства „Пирятинський ЦПМСД“ за адресою: вул. 

Визволення, б. 5, м. Пирятин Полтавська обл; 

забезпечення проведення туберкулінодіагностики дітей груп підвищеного 

ризику; 

поточний ремонт пандуса Пирятинської АЗПСМ; 

забезпечення ви наймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та 

компенсація витрат за найм житла; 
забезпечення медичного закладу задовільними умовами праці. 

Загальна сума фінансування складає 1 012 210,00 грн. 



Розділ 2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є покращення якості послуг первинної медико-

санітарної допомоги жителям Пирятинської міської територіальної громади за 

рахунок здійснення поточних ремонтів структурних підрозділів Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ та забезпечення якісними, доступними послугами 

первинної медико-санітарної допомоги, безплатним відпуском лікарських 

засобів та підвищення рівня медичної допомоги хворим з орфанними 

захворюваннями та забезпеченням паливо-мастильних матеріалів для 

перевезення хворих на гемодіаліз до м. Полтава. 

 

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 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 

поточних ремонтів структурних підрозділів Комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ та забезпечення якісними, доступними послугами первинної 

медико-санітарної допомоги, безплатним відпуском лікарських засобів та 

підвищення рівня медичної допомоги хворим з орфанними захворюваннями. В 

зв’язку з залученням коштів по Договору про медичне обслуговування 

населення за  програмою медичних гарантій, фінансування буде здійснюватися 

з коштів НСЗУ, на виконання заходу по відшкодуванню коштів за лікарські 

препарати хворим на нецукровий діабет. Переносимо кошти в зв’язку з 

введенням військового стану на території України згідно Закону України від 24 

лютого 2022 року №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» на виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року зі змінами та доповненнями в 

зв’язку з неможливим проведенням платежів за заходома поточний ремонт 

пандуса Пирятинської АЗПСМ та послуги з виготовлення енергетичного 

паспорту будівлі Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини. Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок видатків 

загального фонду бюджету міської територіальної громади, передбачених на 

2022 рік. 

Обсяг фінансування Програми –1 012 210,00 грн. 

Строк виконання Програми – 2022 рік. 

 

Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

  Завданням Програми є фінансова підтримка комунального підприємства, 

шляхом надання первинної медичної допомоги жителям Пирятинської міської 

територіальної громади. Для реалізації цього завдання протягом 2022 року, 

Програмою передбачено ряд заходів. Очікуваний результат, зокрема, 



передбачає надання амбулаторної паліативної допомоги, забезпечення 

доступності життєво необхідними медикаментозними засобами та виробами 

медичного призначення пільгових категорій населення та хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання, придбання паливо-мастильних матеріалів, оплату 

послуг, забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та 

компенсація витрат за найм житла тощо. 

 

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. 
 

 

 

В. о. директора 

КП „Пирятинський ЦПМСД“ Єгор КИРИЧЕВСЬКИЙ 

 

 

 

 

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 2022році 

 
1 Ініціатор розроблення програми  КП „Пирятинський ЦПМСД “ 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 

22.11.2021 року №264 

 

3 Розробник Програми КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

4 Співрозробник програми - 

5 Відповідальний виконавець програми КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

6 Учасник програми КП „Пирятинський ЦПМСД“ 

7 Термін реалізації програми  Протягом 2022 року 

7.1 Етапи виконання програми    

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

Бюджет Пирятинської міської 

територіальної громади 



комплексних програм) 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього(тис. грн), у тому числі: 

1 012,21   

9.1 Коштів бюджету міської ради (тис.грн) 1 012,21   

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 2022 році 
Обсяг коштів, які 

пропонуються  

залучити на 

виконання програми 

 

Етапи виконання програми  Усього витрат 

на виконання 

програми, тис. 

грн. 
2022рік 20__ рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), у 

тому числі: 

1 012,21 - - 1 012,21 

Кошти бюджету 

міської територіальної 

громади 

1 012,21 - - 1 012,21 

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 2022 році 
№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Відповіда

льний 

виконавец

ь заходу 

програми 

Джерела 

фінансування  

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. грн 

Очікуваний результат 

1 Підтримка 

надання 

первинної 

медичної 

допомоги 

жителям 

Пирятинськ

ої міської 

територіаль

ної 

громади. 

 

Відшкодування 

вартості 

медикаментів 

для 

забезпечення 

категорій хворих 

відповідно до 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України „Про 

впорядкування 

безоплатного та 

пільгового 

відпуску 

лікарських 

засобів за 

рецептами 

2022 КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД “ 

Бюджет  

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

172,00 Відшкодування 

вартості пільгових 

медикаментів для 145 

жителів Пирятинської 

міської територіальної 

громади 



лікарів у разі 

амбулаторного 

лікування 

окремих груп 

населення та за 

певними 

категоріями 

захворювань“ 

від 17.08.1998 № 

1303. 

2 Відшкодування 

вартості 

знеболюючих 

препаратів для 

онкохворих. 

2022 КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

68,71+40,

0=108,71 
Відшкодування 

вартості знеболюючих 

препаратів для 34 

зареєстрованих 

онкохворих з яких 4 

тяжкохворі. 
3 Забезпечення 

ліками та 

спеціальним 

харчуванням 

хворих на 

орфанні 

(рідкісні) 

захворювання 

2022 КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

100,2+20,

0=120,20 
Відшкодування 

вартості виписаних 

рецептів на лікарські 

засоби та спеціальне 

харчування хворим на 

орфанні (рідкісні) 

захворювання. 

4 Забезпечення 

придбання 

паливо-

мастильних 

матеріалів для 

перевезення 

хворих на 

гемодіаліз до м. 

Полтава 

2022 КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

79,2 Забезпечення 

придбання паливо-

мастильних матеріалів 

(2880 л.) для 

перевезення хворих на 

гемодіаліз до м. 

Полтава. 

5 Послуги з 

розробки 

проєктно-

кошторисної 

документації по 

встановленню 

вузла 

комерційного 

обліку теплової 

енергії в 

Теплівському 

ФАПі КП 

„Пирятинський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

Пирятинської 

міської ради 

2022 

КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

4,0 

В результаті розроблення 

проєктно - кошторисної 

документації 

підприємство матиме 

можливість встановити 

вузол комерційного 

обліку теплової енергії в 

Теплівському ФАПі 

6 Забезпечення 

винаймання 

(оренди) житла 

для лікарів 

ЗПСЛ та 

компенсація 

витрат за найм 

житла 

2022 

КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

96,0 

Відшкодування  за 

оренду житла лікарям 

загальної практики 

сімейної медицини та 

лікарю-педіатру 

7 Придбання 

протизапальних, 

жарознижуючих

, противірусних 

2022 

КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

49,5 

Придбання лікарських 

засобів та виробів 

медичного 

призначення, 



та 

протигрипозних 

препаратів, 

сорбентів, 

інфузій, 

антибактеріальн

их засобів та 

інше 

громади витратних матеріалів 

для надання 

невідкладної медичної 

допомоги 

8. Придбання 

фільтрувальних 

протигазів типу 

ГП-5 

2022 

КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

19,7 

Придбання 45 

фільтрувальних 

протигазів для 

забезпечення 

працівників засобами 

індивідуального 

захисту для виконання 

вимог чинного 

законодавства  у сфері 

техногенної та 

пожежної безпеки 

9  Придбання 

комбінезонів 

типу BeSafePro 

Master 

(PP+microPE) 
2022 

КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

11,3 

Придбання 45 

комбінезонів для 

забезпечення 

працівників засобами 

індивідуального 

захисту для виконання 

вимог чинного 

законодавства  у сфері 

техногенної та 

пожежної безпеки 

10  Послуги по 

встановленню 

системи 

пожежної 

сигналізації в 

приміщені 

Комунального 

підприємства 

„Пирятинський 

ЦПМСД“ за 

адресою: вул. 

Визволення, б. 5, 

м. Пирятин 

Полтавська обл. 

2022 

КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

255,4 

Автоматична система 

пожежної сигналізації 

встановлюється на все 

приміщення загальною 

площею 1593,6 м. кв 

11  Забезпечення 

проведення 

туберкулінодіаг

ностики дітей 

груп 

підвищеного 

ризику 

2022 

КП 

„Пирятин

ський 

ЦПМСД“ 

Бюджет 

Пирятинської 

міської 

територіальної 

громади 

96,20 

Проведення 

туберкулінодіагностики 

серед 1735 дітей 

Пирятинської 

територіальної громади 

  Всього    1 012,21  



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
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ен

ь 

к
в
іт

ен
ь 

тр
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ен
ь 

ч
ер

в
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л
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п
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в
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ж
о

в
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н
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л
и
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п
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у

д
ен
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2
0
2
2
 

Рішення 

тридцятої 

сесії міської 

ради від  

24 червня 

2022 року 

№  

1 012,21 
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В. о. директора 

КП „Пирятинський ЦПМСД“     Єгор КИРИЧЕВСЬКИЙ 

 
 


