
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.05. 2020 № 52-45/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до міської цільової Програми „Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2020 рік 

  

Розглянувши клопотання відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (06.05.2020 № 649) щодо 

внесення змін до міської цільової програми „Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2020 рік, керуючись п.22 ч.1 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до міської цільової Програми „Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2020 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 06.02.2020 №50-4/VІІ, виклавши в 

наступній редакції:  

- п.8 розділу 1: 

8. Загальний орієнтований обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, грн.: 

 

2049628,00 

 

- абзац 2 розділу 4: 

„Обсяг асигнувань складає – 2049,6 тис. грн. (додаток 1)” 

 

- таблицю в Додатку1 до програми: 

Розподіл фінансування по заходах міської цільової програми „Централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2020 рік 

 

Назва заходу Джерело фінансування 

(тис.грн.) 

Прогноз 

і обсяг 

фінансового 

ресурсу 
Міський 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Інших 

джерел 

Забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами 

978,7 1070,9 0 2049,6 



інсуліну 

Всього: 978,7 1070,9 0 2049,6 

 

- таблицю в Додатку 2 до програми: 

Основні показники 

№ Показники 
Одиниця 

виміру 

2020 рік 

загальний 

фонд 

1 2 3 4 

  Завдання 1 

Забезпечення хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну 

    

  затрат     

  видатки на забезпечення медикаментами 

хворих на цукровий діабет 

тис.грн. 2049,6 

  продукту     

  кількість хворих на цукровий діабет, що 

забезпечуються препаратами інсуліну 

осіб 256 

  ефективності     

  забезпеченість хворих на цукровий 

діабет препаратами інсуліну 

% 100 

  Середній розмір видатків на препарати 

інсуліну на одного хворого на цукровий 

діабет 

грн. 8006,25 

  якості     

  динаміка кількості хворих на цукровий 

діабет, забезпечених інсуліном 

% 100 

 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та 

торговельного обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.). 

 
 

Міський голова        В.О. Войцехівський  

 
 

 

 

 

 

Ложкарьова 23804 


