
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 27.09.2022 № 23-3/VІІІ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального підприємства „Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної медицини)ˮ Золотоніської міської ради на 

2022-2025 роки зі змінами 

 

Розглянувши клопотання КП ,,Золотоніський міський центр первинної 

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

(12.08.2022 № 1812) щодо внесення змін до Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального підприємства ,,Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської 

міської ради на 2022-2025 роки, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального підприємства ,,Золотоніський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської 

ради на 2022-2025 роки,  затвердженої рішенням міської ради від 01.02.2022 

№17-7/VІІІ зі змінами від 02.05.2022 №136, 28.06.2022 №21-8/VIII, виклавши  

п.7 додатку 1 та додаток 3 до програми у новій редакції.   

2. Координацію роботи щодо виконання рішення доручити першому 

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

покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань  

(Денисюк Л.І.).   

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 
 

 

Вікторія Остроглазова 23850 



Додаток 

до рішення міської ради 

  від 27.09.2022 № 23-3/VІІІ 

 

 

      Додаток 1  

Фінансова підтримка та розвиток первинної медико – санітарної допомоги Золотоніської територіальної громади   

 

 

 

Додаток 3 

Забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниці 

виміру 

Джерело 

інформації 

Прогноз 

2022  2023  2024 2025 

1. Показники затрат       

1.1. 
Обсяги видатків на закупівлю 

технічних засобів 

тис. грн місцевий 

бюджет 

610,0 467,0 496,0 540,0 

2. Показники продукту       

2.1. 

Кількість осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю, яких 

забезпечено технічними засобами 

за Програмою 

осіб статистична  

звітність 

38 38 38 40 

7. Витрати на утримання 

амбулаторій, 

фельдшерських та 

фельдшерсько – 

акушерських пунктів та 

відрядження 

КП „ЗМ  

ЦПМСД 

(СМ)ˮ  ЗМР 

2022-

2025 

бюджетні 

кошти 

100 100 100 100 Забезпечення 

функціонування 

пунктів, 

відшкодування 

витрат на 

відрядження 



3. Показники ефективності       

3.1. 

Показник забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними 

засобами  

% розрахунок 100 100 100 100 

4. Показники якості       

4.1. 

Диспансерний облік осіб з 

інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які підлягають 

забезпеченню технічними 

засобами 

% статистична  

звітність 

100 100 100 100 

Всього ( тис. грн): 2113,00 

 

 
Найменування Очікувані витратина рік, тис. грн. 

(без урахування індексів інфляції) 

Всього за 2022 – 

2025 роки, тис. 

грн 2022 2023 2024 2025 

Закупівля технічних засобів по догляду за 

пацієнтами (виробів медичного 

призначення) 

610,0 467,0 496,0 540,0 2213,0 

 
 

Показники Одиниця 

виміру 
2022 2023 2024 2025 

Кількість осіб, що потребують забезпечення 

технічними засобами реабілітації (виробами медичного 

призначення): 

     

 - калоприймачі осіб 10 12 14 16 



 - сечоприймачі  осіб 4 6 8 10 

 - підгузки осіб 35 41 45 50 

Разом: осіб 49 59 67 76 
 

 

Секретар ради                Наталія СЬОМАК 


