
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12. 2021 № 16-13/VІІІ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на 2021 – 2025 роки зі змінами 

 

Розглянувши клопотання КП „Золотоніський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради 

(13.12.2021 № 4179) щодо внесення змін до Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги  на 2021 – 2025 роки, керуючись п.22 ч.1 ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на 2021 – 2025 роки зі змінами, затвердженої рішенням міської ради 

від 15.12.2020 № 2-16/VIІI, виклавши в новій редакції: 

 

- пункт 7. Ресурсне забезпечення Програми  

Обсяг ресурсів, усього, 

(тис.грн.) у тому числі: 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

програми  (тис. 

грн.) 
>2021 >2022 >2023 >2024 >2025 

Міський бюджет  3556,2 4739,1 4455,2 4055,2 3955,2  20760,9 

Інші джерела (тис.грн) - - - - - - 

РАЗОМ 3556,2 4739,1 4455,2 4055,2 3955,2  20760,9 

 

- пункт 1 додатку: 
№ 

з/п 

Найменування 

заходів 

Виконавець Термін 

ваконан-

ня 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість),   тис. 

грн. 

Очікувані 

результа-

ти 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Оплата праці 

працівників (у 

тому числі 

лікарів-інтернів) 

амбулаторій, 

фельдшерських та 

фельдшерсько-

акушерських 

пунктів 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД (СМ)»      

ЗМР 

2020-

2025 

Бюджет-

ні 

кошти 

 896,5 1146,5 1146,5 1146,5 1146,5 Забезпе-

чення 

держав-

них 

гарантій 

по оплаті 

праці 
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- пункти 4  у додатку: 
4 Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв: 

-послуги 

теплопостачання; 

-оплата 

водопостачання та 

водовідведення; 

-оплата 

електроенергії; 

-оплата 

природного газу, 

розполід газу; 

-оплата інших 

енергоносіїв та 

інших 

комунальних 

послуг 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД (СМ)»      

ЗМР 

2020-

2025 

Бюджет-

ні 

кошти  

1241,3 876,1 930,4 930,4 930,4 Забезпечення 

утримання 

об’єктів та 

створення 

комфортних 

умов для 

перебування 

пацієнтів і 

працівників 

у закладі  

 

-  пункт 5 у додатку: 
5 Інші виплати 

населенню:  

відшкодування 

витрат,   

пов’язаних з 

відпуском 

лікарських             

засобів           

безоплатно і на 

пільгових 

умовах 

громадянам,                

які мають на це 

право відповідно 

до                 

законодавства 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД (СМ)»      

ЗМР 

2020-

2025 

Бюджет-

ні 

кошти  

1268,4 1166,5 1228,3 1228,3 1228,3 Забезпечення 

утримання 

об’єктів та 

створення 

комфортних 

умов для 

перебування 

пацієнтів і 

працівників 

у закладі  

 

- пункт „Всього” 
Всього 20760,9 3556,20 4739,1 4455,2 4055,2 3955,2 

 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

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

покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 
 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 


