
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.03.2019 № 43-9/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження Програми „Фінансова підтримка комунального підприємства 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)” Золотоніської міської ради на 2019 рік” 

 

З метою забезпечення стабільності роботи комунального підприємства, 

відповідно до його функціональних призначень, враховуючи лист 

КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини) Золотоніської міської ради” (14.02.2019 № 310), 

керуючись п. 22 ч. 1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму „Фінансова підтримка комунального підприємства 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)” Золотоніської міської ради на 2019 рік”. 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету міста в межах наявних ресурсів 

та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською радою, 

передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Маслу О.М., контроль за виконання рішення покласти на постійну  

комісію з питань охорони здоров'я, навколишнього середовища тв. соціального 

захисту населення. 

 

 

Міський голова                                                                         В.О.Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

Левченко 23809 
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Додаток  

до рішення міської ради  

від 26.03.2019 № 43-9/VII 

 

ПРОГРАМА 
„Фінансова підтримка комунального підприємства „Золотоніський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)”Золотоніської міської ради на 2019 рік 

 

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

КП „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” Золотоніської  

міської ради 

2. Підстава для розроблення 

 

Бюджетний кодекс України, Закон 

України „Про місцеве самоврядування 

в Україні” 

3. Розробник Програми 
КП „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” Золотоніської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

КП „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” Золотоніської  

міської ради, виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради 

5. Учасники програми КП „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” Золотоніської  

міської ради, виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2019 рік 

6.1. Етапи виконання Програми І-й етап – 2018 рік  

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Міський бюджет 

8. Загальний орієнтований обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, грн.: 

 

1000 грн. (Одна тисяча грн.) 

 

2. Загальні положення 
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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. 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства 

нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна міської комунальної 

власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню 

повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Комунальне підприємство „Золотоніський міський центр ПМСД” 

забезпечує надання кваліфікованої первинної медичної допомоги дорослому та 

дитячому населенню міста Золотоноша та своєчасне обстеження і діагностику 

пацієнтів. 

 

 

3. Мета та завдання Програми 
Мета Програми є забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства відповідно до його функціональних призначень щодо надання 

мешканцям міста належних послуг. 

Кошти спрямовуються на зміцнення матеріально-технічної бази 

підприємства за рахунок внесків до статутного фонду. 

 

4. Обґрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми 

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення 

повноцінного функціонування комунального підприємства, необхідні кошти на 

оплату статутного фонду для виконання статутних вимог, пов’язаних з 

реорганізацією підприємства у 2018 році. 

Прийняття Програми фінансової підтримки створює правові засади для 

запровадження фінансування внесків у статутний фонд комунального 

підприємства за рахунок міського бюджету. 

 

5. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтована сума фінансової 

підтримки наведена в додатку 1 до Програми.  

Фінансування Програми здійснюється в межах затверджених бюджетних 

призначень на її виконання, передбачених у міському бюджеті на відповідний 

рік.  

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є виконавчий 

комітет Золотоніської міської ради. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми. 
 

Виконання Програми дасть можливість:  

- забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства відповідно 
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до його функціонального призначення і тим самим забезпечення надання 

якісної медичної допомоги населенню міста; 

- сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій на території 

міста; 

– забезпечити населення медичною допомогою за місцем проживання; 

– гарантувати надання першої необхідної допомоги; 

– охопити туберкулінодіагностикою з метою своєчасного виявлення  

захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що забезпечить значне 

підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги на початковій 

стадії, попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу 

покращити якість життя пацієнтів; 

– забезпечити необхідними ліками, які хворіють на гіпертонію, цукровий 

діабет, серцеву хворобу за програмою „Доступні ліки”. 

 

 

7. Обсяг фінансування Програми „Фінансова підтримка комунального 

підприємства „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради на 2019 рік 

 

№ 

п/п 

 Обсяги фінансування  грн. 

Всього: 2019 

1. Внески до статутного фонду 1 000 1 000 

  Разом 1000 1000 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 

 


