
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження Програми 
фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради
на 2019 рік

Керуючись  статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  підвищення  якості  та  доступності  надання  медичних
послуг комунальним  некомерційним  підприємством  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради,  селищна   рада
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  фінансової підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради на 2019 рік (додається).

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                        О.В.Кужель



   

 ПРОГРАМА 
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ» ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

РАДИ 
 НА 2019 РІК

                                             

смт. Чупахівка



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор  розроблення
Програми

Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

2. Розробник Програми Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради

4. Відповідальний  виконавець
Програми

Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради
Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада
Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради.
Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

6. Термін реалізації Програми 2019 рік
7. Перелік  бюджетів,  які  беруть

участь у виконанні Програми 
Державний,  місцеві  бюджети  та  інші
кошти,  не  заборонені  чинним
законодавством

8. Орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації Програми

2019 рік   –  392120,0
Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів
фінансової підтримки може змінюватися в
сторону збільшення

 
. 



1. Загальні положення.

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  (далі  —  КНП  ЦПМСД
ЧСР)  створено  за  рішенням  сесії  Чупахівської  селищної  ради  (далі  —
Засновник)  від  22  червня  2018  року  шляхом  реорганізації  (перетворення)
Комунального закладу Чупахівської селищної ради « Чупахівський селищний
Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  і  є  правонаступником
зазначеного комунального закладу .

Програма  розроблена  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Цивільного  кодексу  України,  Господарського
кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових
актів.

У Програмі  визначено  цілі  розвитку  КНП ЦПМСД ЧСР. Програмою
визначено  основні  завдання,  вирішення  яких  сприятимуть  наданню
кваліфікованої медичної допомоги мешканцям  Чупахівської громади. 

КНП  ЦПМСД  ЧСР  належить  до  сфери  управління  Чупахівської
селищної ради (далі — Орган управління).

КНП  ЦПМСД  ЧСР  підзвітне  і  підконтрольне  Засновнику,  Органу
управління. 

КНП  ЦПМСД  ЧСР є  самостійним  господарюючим  суб’єктом  із
статусом  комунального  некомерційного  підприємства  та  наділено  усіма
правами  юридичної  особи,  має  самостійний  баланс,  здійснює  фінансові
операції через розрахунковий рахунок в Охтирському управлінні державної
казначейської служби України в Сумській області та розрахункові рахунки в
установі банку. 

КНП ЦПМСД ЧСР здійснює господарську некомерційну діяльність, яка
не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та
спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші
соціальні результати. 

З  метою  виконання  Програми  необхідно  забезпечити  фінансову
підтримку  КНП  ЦПМСД  ЧСР  на  2019  рік   шляхом  надання  субсидій  та
поточних трансферів, здійснення внесків до його статутного капіталу.

Дана  Програма  необхідна  для  стабільного  функціонування  КНП
ЦПМСД ЧСР, поліпшення його матеріально – технічної  бази та створення
належних  умов  для  розвитку  первинної  медико  –  санітарної  допомоги,
наближення  її  до  кожної  сім’ї,  покращення  ефективності  медичного
обслуговування населення громади.



2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних
відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги.
Покращення  якості  медичної  допомоги  можливо  лише  при  впровадженні
нових  інноваційних  методів  лікування,  закупівлі  сучасного  медичного
обладнання  та  матеріальній  мотивації  праці  медичних  працівників.
Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання
наявних  фінансових  та  кадрових  ресурсів,  консолідації  бюджетів  різних
рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися КНП ЦПМСД ЧСР. 

В  умовах  переходу  на  нові  умови  фінансування,  для  забезпечення 
повноцінного  функціонування КНП ЦПМСД ЧСР необхідні додаткові кошти
для  модернізації  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази,  закупівлі
 діагностичного  обладнання.  Прийняття  Програми  фінансовї  підтримки
 створює  правові  засади  для  запровадження  фінансування  за  рахунок
місцевого бюджету.

3. Мета програми

Метою Програми є:
- Збереження  і  поліпшення  стану  здоров’я  населення  громади,  підвищення

якості надання первинної медико-санітарної допомоги;
- Забезпечення  стабільної  роботи  КНП  ЦПМСД  ЧСР  відповідно  до  його

функціонального призначення;
- Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства;
- Забезпечення  створення  оптимальних  умов  для  покращення  ефективності

медичного обслуговування населення;
- Здійснення належного утримання робочих місць;
- Забезпечення своєчасного виявлення у  дітей  захворювання на туберкульоз

на  ранніх  стадіях,  що  здійснюється  шляхом  проведення
туберкулінодіагностики

-
4.Завдання Програми.

Фінансова  допомога,  передбачена  цією  Програмою,  надається  на
виконання  основних  функцій  КНП  ЦПМСД  ЧСР  за  рахунок  надання
поточних трансферів та здійснення внесків до статутного капіталу.

Виконання  Програми  здійснюється  згідно  затвердженого  плану
фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно
додатку).



5.Фінансова підтримка виконання програми

Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюється  відповідно  до
законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ; 
— коштів державного бюджету;
—  інших  джерел  фінансування  не  заборонених  законодавством

України.
Кошти,  отримані  за  результатами  діяльності,  використовуються

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. 
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається

КНП ЦПМСД ЧСР до фінансового відділу Чупахівської селищної ради.
Виконання  Програми  у  повному  обсязі  можливе  лише  за  умови

стабільної фінансової підтримки.

6. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу:
- Забезпечити стабільну роботу КНП ЦПМСД ЧСР;
- Забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства;
- Забезпечити  створення  оптимальних  умов  для  покращення  ефективності

медичного обслуговування населення району;
- Покращити фінансовий стан КНП ЦПМСД ЧСР.

Секретар селищної ради                                            М.М. Маслюк



 Додаток 1

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Чупахівської селищної ради на 2019 рік
 

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми

Строк
виконання

заходу Джерела
фінансува

ння

Орієнтовні
обсяги

фінансуванн
я(вартість),

гривень

2019 рік

1. Придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання

та інвентарю

-Паливно-мастильних матеріалів, 
запчастин до транспортних засобів

- Канцелярського та письмового 
приладдя, бланків, паперу та ін.;

- Інших товарів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

48000,00

2

Придбання
медикаменті

в та
перев’язувал

ьних
матеріалів

- лікарських засобів та 
перев’язувальних матеріалів;
- виробів медичного призначення;
- технічних засобів;
- дезінфікуючих засобів та інше
- відшкодування  безоплатного  та
пільгового  відпуску  лікарських
засобів  у  разі  амбулаторного
лікування  пільгової  категорія
населення

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

5000,00

3 Оплата
комунальних

послуг та
енергоносіїв

- послуги теплопостачання; (2274 
рахунок)

- оплата водопостачання і 
водовідведення; (2272)

- оплата електроенергії  (2273)

- інших послуг(2275)

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

315200,00

4 Оплата
послуг (крім
комунальних

):

- оплата за користування інтернетом
та телефоном

- оплата за проектно- кошторисну 
документацію на установку аймодів

- заправка картриджів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету 21720,00



5 Інші поточні
видатки

- сплата податків, зборів, 
обов’язкових платежів, штрафів, 
пені тощо

- видатки на відрядження

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

500,00

6 Оплата праці
і 
нарахування 
на заробітну 
плату

-виплата заробітної плати 
працівникам закладу,

працівникам ФАПів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

1700,00

РАЗОМ: 392120,00

 

Секретар селищної ради                                            М.М. Маслюк


