
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 10.08. 2022 № 22-11/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної 

ради” на 2022 рік 

 

Розглянувши звернення директора КНП „Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради” (09.08.2022 №1782) щодо фінансової підтримки 

підприємства, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної 

ради” на 2022 рік згідно з додатками. 

2. Координацію виконання рішення покласти на першого заступника 

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

комісію з фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850 
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Додаток 1 

до рішення міської ради  

від  10.08. 2022  № 22-11/VІІІ 

 

 

Програма фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

„Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” 

на 2022 рік 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми  
Золотоніська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документу органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Стаття 143 Конституції України , п.22 ч.1 

ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

3. Розробник Програми 

Відділ прогнозування та розвитку громади 

виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради  

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

5. 
Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Виконавчий комітет Золотоніської міської 

ради 

6. 
Учасники програми 

(співвиконавці) 

Комунальне некомерційне підприємство 

„Черкаська обласна лікарня Черкаської 

обласної ради” 

7. Терміни реалізації Програми 2022 рік 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього 

300,00 тис грн. 

9. 
Основні джерела фінансування 

Програми 

Кошти державних та місцевих бюджетів 

та інших джерел, не заборонених 

законодавством 
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1. Визначення проблеми, на розвʼязання якої спрямована Програма 

 

Війна в Україні розв’язана рф у лютому цього року принесла зміни у  всі 

сфери  життєдіяльності громад. Найбільше навантаження отримують медичні 

заклади Черкаської області, які надають перші такі необхідні послуги 

оперативного втручання, лікування та реабілітації.  Стан здоровʼя населення, 

впровадження сучасних методів лікування та реабілітації  – це найважливіший 

чинник соціально-економічного розвитку суспільства. Здоровʼя людини є 

непересічною цінністю, має важливе значення в 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 здоровʼя одним із невід’ємних прав людини, усі країни 

світового співтовариства докладають зусиль для його збереження та зміцнення. 

Найпотужніше в медичній галузі Черкаської області є комунальне 

некомерційне підприємство „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної 

ради” (надалі - Підприємство), яке надає медичні послуги третинного рівня і 

мешканцям Золотоніської громади. 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” у 2022 

році (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення надання якісної 

медичної допомоги Підприємством всім верствам населення за рахунок 

розвитку медичних послуг та зміцнення матеріально-технічної бази. 

На сьогоднішній день КНП „Черкаська обласна лікарні Черкаської 

обласної ради” є об’єктом критичної інфраструктури та визначено одним із 

базових медичних закладів в Черкаській області для надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям, задіяним у 

відсічі збройної агресії російської федерації, а також мешканцям Черкаської 

області та м. Черкаси.  

У зв’язку зі збільшенням навантаження на пральню обласної лікарні та 

виходом з ладу відповідного обладнання, виникла нагальна потреба у 

відновленні матеріально – технічної бази, а саме в закупівлі машини пральні з 

високим віджимом та автоматичним управлінням СВ403, вартістю майже 700 

тис.грн.  

Програма розроблена на підставі Цивільного кодексу України, Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-

правових документів. 

Програма спрямовано на фінансову підтримку субʼєкта господарювання 

комунальної форми власності, який здійснює господарську діяльність для 

задоволення потреб територіальної громади Черкаської області, часткою якої є  

Золотоніська громада. 
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2. Мета Програми 

Метою Програми є надання фінансової допомоги у вигляді спів 

фінансування для реалізації  завдань і заходів, спрямованих на налагодження 

належного рівня ефективного функціонування системи надання населенню 

області доступної і високоякісної медичної допомоги для збереження, 

поліпшення та відновлення здоров’я населення області, забезпечення розвитку 

та покращення ефективності медичного обслуговування населення, покращення 

та розвиток матеріально-технічної бази Підприємства та дотримання санітарних 

норм, стабільної діяльності  відповідно до функціональних призначень щодо 

надання населенню належних медичних послуг, шляхом: 

1) забезпечення статутної діяльності Підприємства; 

2) розвитку матеріальної бази Підприємства; 

3) забезпечення дотримання санітарних норм діяльності Підприємства 

Програма є одним із важливих інструментів реалізації положень Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, активізації фінансово-

господарської діяльності Підриємства з метою покращення обслуговування 

жителів територіальних громад Черкаської області, частиною якої є 

Золотоніська громада. 

 

3. Заходи з реалізації Програми 

 

1. Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних 

заходів, спрямованих на розвʼязання проблеми та досягнення мети: 

1) надання Золотоніській міській раді фінансово-економічних розрахунків 

(обґрунтування) необхідності виділення відповідної фінансової підтримки; 

2) розгляд виконавчим комітетом Золотоніської міської ради матеріалів 

щодо фінансової підтримки підприємств за рахунок коштів бюджету громади та 

їх підготовка для подання на розгляд депутатам Золотоніської міської ради; 

3) прийняття рішення Золотоніською міською радою щодо виділення 

фінансування; 

4) забезпечення використання Підприємством виділених коштів 

у повному обсязі за цільовим призначенням. 

2. Фінансова підтримка з бюджету громадам здійснюється шляхом 

 надання капітальних трансфертів Підприємству. 

Заходи, орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в 

додатку до Програми. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно  

до вимог Бюджетного кодексу України на підставі рішення Золотоніської 

міської ради, за рахунок коштів бюджету громади, або інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 
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Головним розпорядником коштів бюджету громади на виконання заходів 

Програми є виконавчий комітет Золотоніської міської ради. 

Одержувачами бюджетних коштів є комунальне некомерційне 

підприємство „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”. 

Фінансова підтримка є безповоротною. 

Обсяг фінансування Програми визначається виходячи 

з конкретних завдань та реальних можливостей бюджету громади. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови 

стабільного фінансування її складових. 

Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів бюджету громади витрати 

комунальних некомерційних підприємств: 

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-

масової і фізкультурної роботи; 

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), 

що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних 

санкцій і пені; 

- на надання спонсорської і благодійної допомоги; 

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані 

з основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом 

підприємства та не відповідає меті і завданням Програми. 

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 

головний розпорядник коштів бюджету громади – виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради. 

Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає заходам 

Програми, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

 

5. Очікувані результати від реалізації Програми 

 

Виконання Програми надасть змогу: 

- забезпечення сталого функціонування Підприємства; 

- забезпечити розвиток та покращення ефективності медичного 

обслуговування населення, покращення та розвиток матеріально-технічної бази 

Підприємства; 

- здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання визначеної 

статутної діяльності Підприємств; 

- дотримання санітарних норм утримання закладу, надання медичних та 

реабілітаційних послуг.  

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 10.08. 2022  № 22-11/VІІІ 

 

Заходи, орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

„Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” на 2022 рік 

 

№ 

з/

п 

Перелік 

заходів 

Програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Обсяги 

фінансу-

вання, тис 

грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Надання  

капітальних 

трансфертів 

КНП „ЧОЛ 

Черкаської 

обласної 

ради” у 

вигляді 

співфінан-

сування на 

закупівлю 

машини 

пральної з 

високим 

віджимом та 

автоматич-

ним 

управлінням 

СВ403 

 

2022 

Виконавчий 

комітет 

Золотоніської 

міської ради 

 

КНП „ЧОЛ 

Черкаської 

обласної ради” 

Кошти 

міського 

бюджету 

300,00 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази, 

забезпечення 

санітарних 

норм надання 

медичних та 

реабіліта-

ційних послуг   

Всього  300,00  

 
 

Секретар ради Наталія СЬОМАК 
 

 


