
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2020 № 2-61/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження Програми щодо відшкодування енергоносіїв для КНП 

„Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” на 2021 рік 

 

Розглянувши лист КНП „Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” 

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

Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму щодо відшкодування енергоносіїв КНП 

„Золотоніська багатопрофільна лікарня” згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

громади в межах наявних фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених 

бюджетним законодавством і міською радою, передбачити фінансування цієї 

Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

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

комісію з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко 23672 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 22.12.2020 № 2-61/VIII 
 

 

Програма 

щодо відшкодування енергоносіїв для КНП „Золотоніська  районна 

багатопрофільна лікарня” на 2021 рік 

 
1. Загальна частина 

          Стан здоров’я населення - це найважливіший чинник соціально-

економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною цінністю, 

має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект 

національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і 

суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-

якої країни в цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи 

здоров’я одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства 

докладають зусиль для його збереження та зміцнення.  

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров’я району і надалі 

залишається наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до 

всіх верств населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення 

захворювань, підвищення рівня ефективності використання ресурсів,  

формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення 

демографічної ситуації. 

Вторинний рівень надання медичної допомоги, який в районі забезпечує 

Комунальне некомерційне підприємство „Золотоніська районна 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської районної ради є важливою складовою 

частиною системи охорони здоров’я. 

Поточний стан здоров’я населення району, який характеризується 

порівняно високими показниками захворюваності, смертності та інвалідності, 

особливо від неінфекційних захворювань, таких як онкологічні, серцево-

судинні та цереброваскулярні захворювання, хвороби обміну речовин, 

обумовлює збільшення потреби населення у медичній допомозі на вторинному 

рівні, яку існуюча система задовольнити не в змозі. Відтак, виникає об’єктивна 

потреба  розвитку та вдосконалення системи медичної допомоги населенню на 

вторинному рівні.  

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної 

допомоги на вторинному рівні всім верствам населення за рахунок розвитку 

існуючих медичних послуг. 

КНП „Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” Золотоніської 

районної ради створене шляхом реорганізації  Золотоніської центральної 

лікарні рішенням сесії Золотоніської районної ради від 14 травня 2019 року. 

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику – 

Золотоніській районній раді. 

Підприємство здійснює некомерційну діяльність спрямовану на 

досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без мети 



одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні державних і місцевих 

програм у сфері охорони здоров’я. 

Програма фінансової підтримки КНП „Золотоніська районна 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської районної ради на 2019 – 2021 роки 

(далі – Програма), розроблена на підставі Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VІІІ „Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Цивільного 

кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, Господарського кодексу України від 

16.01.2003 № 436-IV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, 

Розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 1013-р., „Про схвалення Концепції 

реформи фінансування системи охорони здоров’я”, Методичних рекомендацій з 

питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у 

комунальні некомерційні підприємства від 14.02.2018.  

Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості 

надання та доступності вторинного рівня медичної допомоги населенню 

Золотоніського району, створення необхідних умов для перебування пацієнтів 

та роботи медичного персоналу, оновлення лікувально-діагностичної 

апаратури, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх 

соціального та економічного становища. У програмі визначено цілі розвитку 

комунального некомерційного підприємства, визначено основні завдання, 

вирішення яких сприятимуть наданню вторинного рівня медичної допомоги 

населенню  місцевих  об'єднаних територіальних громад . 

 

2. Опис проблеми вторинного рівня медичної допомоги на 

розв’язання яких спрямована Програма 

 

Концепція реформування передбачає створення належних відповідних 

умов для надання якісної та своєчасної медичної допомоги на вторинному 

рівні. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи 

охорони здоров’я є проведення реорганізації державних та комунальних 

медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні 

та комунальні некомерційні підприємства. Це здійснюється з метою 

запровадження в подальшому принципу «гроші ходять за пацієнтом», а не за 

інфраструктурою закладів охорони здоров’я.  

Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги 

можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів діагностики та 

лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації 

праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливе лише за умови 

раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, а також 

консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися 

комунальним некомерційним підприємством. 

Потужність поліклінічних підрозділів закладу складає 696 відвідувань на 

день, цілодобовий стаціонарний ліжковий фонд – 297 ліжок, денного 

стаціонару – 12 ліжок. 

Протягом останніх років вирішено ряд завдань спрямованих на 



забезпечення прав громадян на якісну та доступну медичну допомогу на 

вторинному рівні, створення належних умов для перебування пацієнтів та 

роботи медичного персоналу. Забезпечується ефективне використання 

цілодобового та денного ліжкового фонду, впроваджуються сучасні 

діагностичні методики (усі види ультразвукових досліджень, комп’ютерна 

томографія, цифрова рентгенографія, урологічна ендоскопічна діагностика, 

велоергометрія, цілодобовий моніторинг ЕКГ та АТ, сучасні види 

лабораторних досліджень та ін.), лікувальні методики, забезпечуються заходи з 

профілактики та ранньої діагностики захворювань, надається невідкладна 

медична допомога на догоспітальному та госпітальному етапах, проводяться 

заходи з диспансерного нагляду за прикріпленим населенням. Розроблено та 

впроваджено в роботу локальні клінічні протоколи надання вторинного рівня 

медичної допомоги та маршрути пацієнта. 

Вдалось частково покращити матеріально-технічне, організаційне, 

кадрове та медикаментозне забезпечення структурних підрозділів КНП.  

Разом з тим стан здоров’я населення та надання медичної допомоги на 

вторинному рівні потребують покращення. В районі залишається складною 

демографічна ситуація, що пов’язана з щорічним зменшенням кількості  

населення в зв’язку з негативним природним приростом та порівняно високим 

рівнем смертності. Відмічається певний ріст показників інвалідності населення. 

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану 

здоров'я населення,  що проявляється порівняно високими показниками 

захворюваності і поширеності хвороб, особливо хронічних неінфекційних 

захворювань, зокрема хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, 

хвороб  суглобів, цукрового діабету. Водночас, відмічається тенденція до 

погіршення стану здоров’я молоді, збільшується частота соціально небезпечних 

хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.  

На вторинному рівні надання медичної допомоги залишається питання, 

яке потребує доопрацювання та вирішення, а саме: 

- забезпечення оптимального температурного режиму та інших умов 

згідно санітарних вимог для комфортного перебування пацієнтів та роботи 

медичного персоналу. 

Прийняття Програми фінансової підтримки створює правові засади для 

запровадження фінансування за рахунок державного, обласного бюджету, 

коштів місцевих бюджетів та інших коштів незаборонених чинним 

законодавством України . 

 

4. Мета та завдання Програми 

Метою прийняття та реалізації Програми є: 

 

- забезпечення якісної лікувально-профілактичної допомоги;  

- забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії; 

- погашення утвореної кредиторської заборгованості на пропорційній 

основі з місцевими бюджетами всіх рівнів та бюджетами об’єднаних громад 

району та медичної субвенції.  



Основними завданнями програми є:  

- пріоритетний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги, 

удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню, 

забезпечення належного фінансування потреб закладу вторинної ланки; 

- оплата комунальних послуг установи. 

 

5. Шляхи і способи розв’язання проблем 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем даної Програми є:  

- пріоритетний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги; 

- створення комфортного температурного режиму для надання медичних 

послуг;  

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних 

ресурсів охорони здоров’я; 

 

6. Обсяг та джерела фінансування Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок: 

- залучення отриманих від Національної Служби здоров’я України 

відповідно до укладеного договору; 

- шляхом фінансування з державного, обласного, міського, сільських 

бюджетів об'єднаних територіальних  громад з використанням програмно-

цільового методу (за бюджетною програмою); 

- шляхом надання фінансової підтримки із місцевих бюджетів; 

- надання підприємством платних послуг;  

- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медичної допомоги 

на вторинному рівні; 

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. 

Перелік   заходів та  прогнозовані суми фінансування  наведені в додатку  

до Програми. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань та в межах бюджетних призначень на поточний рік . 

 

7. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу:  

- забезпечити своєчасний розрахунок установою за спожиті енергоносії; 

- забезпечити оптимальний температурний режим та інші умови згідно 

санітарних вимог для оптимального перебування пацієнтів та роботи медичного 

персоналу в структурних підрозділах КНП. 

 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Золотоніська районна 



багатопрофільна лікарня» Золотоніської районної ради на 2021рік здійснює 

КНП „Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” Золотоніської районної 

ради.  

  

9. Прикінцеві положення 

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку вторинного рівня 

надання медичної допомоги громади Золотоніського району на 2021рік, 

враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового 

забезпечення. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в 

установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб 

поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та 

доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово-господарських 

можливостей громади). 

Програма розрахована на 1 рік, має завдання, які направлені на виконання 

заходів Програми адаптованих до рівня потреб та можливостей району, 

реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичного закладу 

вторинного рівня та органів місцевого самоврядування у визначених напрямках 

діяльності. 

 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 

до Програми  

 

Паспорт Програми  щодо відшкодування енергоносіїв для КНП „Золотоніська  

районна багатопрофільна лікарня” на 2021 рік 

 
1. Назва Програми Програма щодо відшкодування енергоносіїв 

для комунального некомерційного  

підприємства   Золотоніської  районної 

багатопрофільної  лікарні на 2021 рік 
2. Підстава для розроблення 

 

ст.71,91 Бюджетного кодексу України, 

керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

3. Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство  

«Золотоніська районна багатопрофільна лікарня» 

Золотоніської районної ради 

4. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство  

«Золотоніська районна багатопрофільна лікарня» 

Золотоніської районної ради 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Комунальне некомерційне підприємство  

«Золотоніська районна багатопрофільна лікарня» 

Золотоніської районної ради 

 

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради 

6. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство  

«Золотоніська районна багатопрофільна лікарня» 

Золотоніської районної ради, міська та сільські 

ТГ 

7. Термін реалізації Програми 2021рік 

7.1. Етапи виконання Програми І-й етап -2021 рік 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

Державний бюджет, обласний, районний 

бюджет, сільські бюджети, інші джерела 

фінансування не заборонені чинним 

законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми  у  

2021всього 

3 184,3 тис. грн. 



Додаток 2 

до Програми 

 

Перелік заходів та прогнозовані суми фінансування 

Програми щодо відшкодування енергоносіїв для КНП „Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” на 2021 

рік 
 

 

 

 

№ 

 з/п 

Перелік заходів програми 
Строк виконання 

заходу, роки 

Джерела фінансування 

(кошти) 

Напрямок  використання 

І етап 
Всього, тис.грн.  

2021 

1. 
Витрати установи на спожиті 

енергоносії 
2021 

Державний  бюджет,   

обласний бюджет, 

районний бюджет,   

кошти міського  

бюджету,  кошти 

об'єднаних 

територіальних  

громад,   сільських 

бюджетів    та  інші  

кошти   незаборонені 

чинним  

законодавством 

України. 

3 184,3 3 184,3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

 Разом  за  заходами   3 184,3 3 184,3  


