
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  07 лютого 2020 року                                 №  470 

смт Голованівськ 

 

Про  затвердження районної  програми  

«Розвитку та фінансової підтримки  

КНП «Голованівська центральна районна  

лікарня» Голованівської районної ради  

на 2020-2021 роки»  

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення належного 

функціонування комунального некомерційного підприємства «Голованівська 

центральна районна лікарня», 

 

                                            районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити  районну  програму «Розвитку та фінансової підтримки 

КНП «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної 

ради  на 2020-2021роки». (додається). 

 

 2. Районній державній адміністрації  передбачити кошти на виконання 

Програми. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради       Богдан КУЧМІЙ 

 



 
ПАСПОРТ 

районної програми «Розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Голованівська центральна районна лікарня» 

Голованівської районної ради на 2020-2021 роки 

 

1. 1 Програма затверджена  Рішення Голованівської 

районної ради від 07 лютого 

2020 року № 470 

2. 2 Ініціатор розроблення Програми Голованівська районна державна 

адміністрація 

3. 3 Розробник Програми КНП «Голованівська центральна 

районна лікарня» Голованівської 

районної ради 

4. 4 Відповідальний виконавець 

 

 

 

Голованівська районна державна 

адміністрація,  КНП 

«Голованівська центральна 

районна лікарня»  

Голованівської районної ради 

5. 5 Учасники Програми Голованівська районна державна 

адміністрація,  КНП 

«Голованівська центральна 

районна лікарня»  

Голованівської районної ради 

6.  6 Термін реалізації Програми 2020–2021 роки 

Етапи виконання Програми 2020–2021 роки 

7. 7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 

Програми 

районний бюджет, бюджети 

сільських та селищних рад   

8. 8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, усього:  
51757,5 тис. грн. 

9. 9 Основні джерела фінансування Програми  районний бюджет, бюджети 

сільських і селищних рад  та 

інші джерела не заборонені 

чинним законодавством України 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



    

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

        рішення Голованівської 

        районної ради  

        07 лютого 2020 року №470  

 

 

Районна  програма 

«Розвитку та фінансової підтримки 

КНП «Голованівська центральна районна 

лікарня» Голованівської районної ради  на 2020-2021 роки» 
 

І. Визначення проблеми,  

на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська  центральна районна 

лікарня» Голованівської районної ради (далі — КНП «Голованівська   ЦРЛ») 

створене за рішенням Голованівської районної ради від 5 квітня 2019 року № 

388 «Про створення КНП «Голованівська центральна районна лікарня» 

Голованівської районної ради». 

 

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом 

комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську 

некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та 

спрямована на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення. 

Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через 

розрахунковий рахунок в Голованівському управлінні державної 

казначейської служби України в Кіровоградській  області та розрахункові 

рахунки в установах банків. 

 

Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна 

забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для 

забезпечення  високого рівня здоров’я та покращення якості життя  

населення. Значною складовою у забезпеченні  висококваліфікованої 

медичної допомоги населенню є амбулаторна та стаціонарна допомога. 

Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від 

туберкульозу, онкології, серцево -судинних захворювань, бронхолегеневої 

патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка, 

збільшення післяопераційних ускладнень потребує пошуку нових ресурсів, 

використання високих технологій, удосконалення принципів практичної 

медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу. 

 



Актуальність програми комунального некомерційного підприємства КНП 

«Голованівська  ЦРЛ» на 2020-2021 роки  зумовлена: необхідністю 

поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Голованівського  

району; покращення матеріально-технічної бази; підвищення престижу праці 

медичних працівників та покращення їх соціального і економічного 

становища; забезпечення надання  планової та ургентної 

висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і 

дитячому населенню району. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є налагодження ефективного функціонування системи 

надання населенню доступної і високоякісної вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи 

відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню 

належних медичних послуг. Значну увагу приділятиметься механізмам 

залучення кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного 

рівня оплати їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних 

лікувальних методів та технологій для надання якісної медичної допомоги, 

підвищенню контролю за якістю надання медичних послуг громадянам. 

  

ІІІ. Напрями та завдання Програми 

 

Програмою визначено такі основні завдання: 

 - здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення 

медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої 

планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної 

допомоги; 

 - удосконалення лікувального процесу; 

 - організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою 

забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 

ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в 

т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня 

спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів 

до цих закладів в порядку, встановленому законодавством; 

 - проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення 

кваліфікації медичних кадрів 

 

IV. Очікувані результати 

 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

-  забезпеченню  вчасного  та  безперебійного  медичного  обслуговування 

населення; 

-  покращенню  якості  та  ефективності    надання  лікувально  -

профілактичної допомоги; 



-  зниженню рівня захворюваності  та смертності населення; 

-  покращенню матеріально-технічної бази підприємства; 

-  підвищенню  укомплектованості  закладу  кваліфікованими  медичними 

кадрами; 

-  забезпеченню  своєчасності  розрахунків  та  недопущення  виникнення 

заборгованості підприємства. 

 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів районного бюджету та інших місцевих бюджетів. 

 

Кошти, отримані за результатами діяльності підприємства , 

використовуються ним на виконання запланованих заходів Програми. 

(Додаток 1).  

 

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом 

використання. 

 

VI. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

 Організацію та координацію виконання заходів Програми здійснює КНП 

«Голованівська  центральна районна лікарня», а контроль за виконанням 

Програми – постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, 

управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Додаток 1 

       до районної програми   

       «Розвитку та фінансової підтримки  

       КНП «Голованівська центральна  

       районна лікарня» Голованівської  

       районної ради  на 2020-  

       2021роки»  

       затвердженої рішенням  

       районної ради  

       07 лютого 2020 року №470 

 

Напрямки діяльності та заходи реалізації  

районної програми  «Розвитку та фінансової підтримки  

КНП «Голованівська центральна районна лікарня»  

Голованівської районної ради на 2020-2021роки» 

 

        

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

  

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

 Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(вартість), 

тис. гривень 

2020 рік 2021рік 

1 Оплата праці з 

нарахуваннями 

на оплату праці 

-Оплата посадових окладів, 

доплати і надбавки 

обов’язкового та 

стимулюючого характеру, 

індексація заробітної плати, 

матеріальна допомога на 

оздоровлення, інші види 

оплати праці; 

-Сплата єдиного 

соціального внеску на 

загально-обов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

7000,0 

 

8000,0 



2 Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 

-Господарчих, будівельних, 

електротоварів та інших 

малоцінних предметів; 

-Паливно-мастильних 

матеріалів, запчастин до 

транспортних засобів; 

-м’який та твердий інвентар; 

-Канцелярського та 

письмового приладдя, 

бланків, паперу, друкованої 

продукції, медичне 

обладнання та 

інструментарій та ін.; 

-Інших товарів 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

750,2 

 

937,2 

3 

Придбання 

медикаментів та 

перев’язуваль-

них матеріалів 

-  лікарських засобів та 

перев’язувальних 

матеріалів; 

-  виробів медичного 

призначення; 

-  технічних засобів; 

-  дезінфікуючих засобів та 

інше 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

1825,0 

 

2647,0 

4 
Продукти 

харчування 

-  Продукти харчування; 

 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

750,0 

 

850,0 

5 Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

- послуги теплопостачання; 

- оплата водопостачання і 

водовідведення; 

- оплата електроенергії- 

- оплата природного газу 

-оплата інших енергоносіїв 

та комунальних послуг 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

5914,4 

 

6683,2 

6 Оплата послуг 

(крім 

комунальних): 

Оплата   послуг згідно 

заключених договорів 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

703,8 

 

750,8 



7 

Оплата 

післядипломної 

підготовки 

(перепідготовки) 

кадрів 

-  підвищення кваліфікації 

кадрів; 

-  участь у конференціях та 

семінарах; 

-   навчання відповідальних: 

-  за цивільний захист; 

-  тендерного комітету; 

-  інше 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

125,0 

 

130,0 

8 Інші поточні 

видатки 

- сплата податків, зборів, 

обов’язкових платежів, 

штрафів, пені тощо 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих  

бюджетів 

80,0 

 

80,0 

9 Капітальні 

видатки 

- придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування,   капітальний 

ремонт, реконструкція 

інших об’єктів тощо. 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

5400,9 

        

       6000,0 

10 Інші виплати 

населення 

Пільгові рецепти згідно 

постанови КМУ від 

17.08.1998 року №1303 

«Про впорядкування 

безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування 

окремих груп населення та 

за певними категоріями 

захворювань» (зі змінами), 

зубопротезування ветеранів 

війни 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

600,0 

        

       810,0 

11 Виплати пенсій 

та допомог 

Відшкодування пільгових 

пенсій 

2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

50,0 

        

       70,0 

12 Видатки на 

відрядження 

Відрядження 2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

90,0 

        

       110,0 



13 Централізовані 

заходи з 

лікування 

хворих на 

цукровий та 

нецукровий 

діабет (інші 

виплати 

населенню) 

інсуліни 2020-2021 

рр. 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

600,0 800,0 

Всього 23889,3 27868,2 

  

 

 


