
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 06.02. 2020  № 50-16/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019 – 

2021 роки 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства „Золотоніський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” 

Золотоніської міської ради (15.01.2020 № 68) щодо внесення змін до Програми 

забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними 

засобами по догляду за пацієнтами на 2019 – 2021 роки, керуючись п.22 ч.1 

ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019 – 

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 04.12.2018 №41-9/VІІ, 

виклавши у додатку в новій редакції:  

 

- таблицю розділу 3 „Проблема, на розв’язання якої спрямована програма”: 

 
Показники Одиниця 

виміру 

2019 2020 2021 

Кількість осіб, що 

потребують забезпечення 

технічними засобами 

реабілітації (виробами 

медичного призначення) 

    

- калоприймачі осіб 5 6 6 

- сечоприймачі осіб 2 2 2 

- підгузки осіб 31 31 31 

  Разом осіб 38 39 39 

 

 

- таблицю розділу 6 „Завдання програми та заходи для її виконання, обсяги 

та джерела фінансування”: 
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Найменування Очікувані витрати на рік тис.грн. (без 

урахування індексів інфляції) 

Всього за 2019 

– 2021 роки, 

тис.грн. 

 
2019 2020 2021 

Закупівля технічних засобів по 

догляду за пацієнтами (виробів 

медичного призначення) 

255,4 262,0 255,4 772,8 

 

- таблицю розділу 8 „Очікуваний результат виконання програми”: 

 
№ 

з/п 

Назва показника Одиниці 

виміру 

Джерело 

інформації 

Прогноз 

1. Показники затрат   2019 2020 2021 

1.1. Обсяги видатків на 

закупівлю технічних 

засобів 

 

тис.грн. 

міський 

бюджет 

255,4 262,0 255,4 

2. Показники продукту      

2.1. Кількість осіб з 

інвалідністю, яких 

забезпечено технічними 

засобами за Програмою 

осіб статистична 

звітність 

38 39 39 

3. Показники 

ефективності 

     

3.1. Показник забезпечення 

осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю 

технічними засобами 

% розрахунок 100 100 100 

4. Показники якості      

4.1. Диспансерний облік 

осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю, які 

підлягають 

забезпеченню 

технічними засобами 

% статистична 

звітність 

100 100 100 

 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконання рішення 

покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, навколишнього 

середовища та соціального захисту населення (Неліна Л.Т.). 

 

 

Міський голова                                                                         В.О.Войцехівський 
 

 

 

 

 


