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Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідних для реалізації Програми, у 

тому числі: 

 

 

 

 

 

 

Державний, міський бюджети та інші 

кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

 ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«МАКСИМІВСЬКА ЛІКАРНЯ» ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НА 2021 РІК 
 

1.Загальні положення 

    Доступність, якість,  сучасність, функціональність,  ефективність,  ресурсна 

забезпеченість та своєчасність медичної  допомоги  є основою для забезпечення  

високого  рівня  здоров’я  та  покращення  якості  життя  населення.   Значною 

складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню є 

амбулаторна та стаціонарна допомога. Зростання  захворюваності і смертності 

серед  дорослого  населення  від  туберкульозу,  онкології,  серцево -судинних 

захворювань,  бронхолегеневої  патології, цирозу  печінки, ускладнень виразков

ої хвороби шлунка, збільшення після операційних ускладнень потребує пошуку 

нових ресурсів, використання високих технологій, удосконалення принципів 

практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень 

закладу. Актуальність  програми  комунального  некомерційного  підприємства 

КНП «Максимівська лікарня» ЗМР на  2021  рік  зумовлена: 

необхідністю  поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населенню 

Збаразького  району;  поліпшення  матеріально-технічної  бази;  підвищення 

престижу  праці  медичних  працівників  та  покращення  їх  соціального  і 

економічного  становища;  забезпечення  надання  планової  та  ургентної 

висококваліфікованої лікувально  -  діагностичної допомоги дорослому  

населенню району. Здоров’я людини є важливим, має велике значення у житті 

кожної людини. 

 2. Мета Програми 

     Метою Програми є налагодження ефективного функціонування системи 

надання населенню доступної і високоякісної вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи 

відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних 

медичних послуг. Значну увагу приділятиметься механізмам залучення 

кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати 

їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та 

технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю за 

якістю надання медичних послуг громадянам. 

3. Загальна характеристика лікарні 

КНП «Максимівська лікарня» ЗМР створено для надання вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги населенню. Лікарня представлена 

ліжковим фондом на 10 ліжкомість, також в лікарні є ЛФК- кабінет, 

фізіотерапевтичний кабінет, кабінет аромо та фітотерапії, соляна кімната. В 

Максимівській лікарні працює 12 медичних працівників, з них лікарів – 2 (в т.ч. 

1 пенсійного віку) , 6 – середній медичний персонал, 3- молодший медичний 

персонал. 



4. Обгрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми.  

Мережа Лікарні забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та 

ефективній спеціалізованій медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері 

охорони здоров’я, направлені на формуванні спроможної мережі надання 

вторинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень лікувально-

профілактичної бази в вторинній ланці, проведення реконструкції та ремонту 

наявних приміщень , та створення необхідних умов для комфортного 

обслуговування пацієнтів. Основними шляхами розв’язання проблеми є: 

 Пріоритетний розвиток вторинної медичної допомоги; 

 Удосконалення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню 

району; 

 Приведення матеріально-технічної бази лікарні у відповідність до 

«Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони 

здоров’я», матеріальній мотивації праці медичних працівників. 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

викон

ання 

заход

у 

Джерел

а 

фінансу

вання 

Орієнто

вані 

обсяги 

фінансу

вання 

тис.грн 

1. Видатки на 

оплату праці 
 Згідно штатного розпису 

(заробітна плата і 

нарахування по заробітній 

платі) 

2021 Міськи

й 

бюджет 

2 684 

000 

2. Придбання 

предметів,матеріа

лів,обладнання та 

інвентарю 

 Господарчих,будівельних,е

лектротоварів,меблів та 

інших малоцінних 

предметів посуду,білизни; 

 Канцелярського та 

письмового 

приладдя,бланків,папера та 

ін. 

2021 Міськи

й 

бюджет 

25 000 

3. Придбання 

медикаментів та 

перев’язувальних 

матеріалів 

 Придбання 

медикаментів,деззасобів, 

перев’язувальних 

матеріалів, виробів 

медичного призначення 

2021 Міськи

й 

бюджет  

41 000 



4. Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

Згідно заключних договорів на 

оплату послуг: 

 Оплата послуг страхування; 

 Встановлення програмного 

забезпечення; 

 Оплата послуг з технічного 

обслуговування котельні; 

 Оплата послуг з побутового 

обслуговування; 

 Оплата послуг сторонніх 

фахівців ; 

 Інше. 

2021 Міськи

й 

бюджет 

20 000 

5. Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

 оплата водопостачання і 

водовідведення; 

 оплата електроенергії; 

 оплата газу природного, 

розподіл газу, 

транспортування газу; 

 інші послуги. 

2021 Міськи

й 

бюджет 

137 400 

6. Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

 Придбання оргтехніки 

 Придбання медичного 

обладнання ін. 

2021 Міськи

й 

бюджет 

300 000 

7. Продукти 

харчування 

Придбання продуктів харчування 2021 Міськи

й 

бюджет 

28 000 

 Всього    3 235 

400 

Додаток-1 

 

 

 

 



5. Фінансова підтримка виконання Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок: 

 Коштів місцевого бюджету; 

 Коштів державного бюджету; 

 Надання підприємством платних послуг; 

 Інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання плану заходів Програми. 

Орієнтовані обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової 

підтримки на 2021р. (дод. 1). 

Підприємством має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів як одержувач та використовувати виділені кошти 

відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік. 

 

6. Очікувані результати та ефективність програми 
Виконання заходів Програми сприятиме: 

-  забезпеченню  вчасного  та  безперебійного  медичного  обслуговування 

населення; 

-  покращенню  якості  та  ефективності    надання  лікувально  -профілактичної 

допомоги; 

-  зниженню рівня захворюваності  та смертності населення; 

-  покращенню матеріально-технічної бази підприємства; 

-  підвищенню  укомплектованості  закладу  кваліфікованими  медичними 

кадрами; 

-  забезпеченню  своєчасності  розрахунків  та  недопущення  виникнення 

заборгованості підприємства. 

 

Орієнтовані обсяги фінансування Програми фінансової підтримки КНП 

«Максимівська лікарня» ЗМР на 2021 рік. 

 

 

Т .в.о. директора КНП  

«МАКСИМІВСЬКА ЛІКАРНЯ»  ЗМР                                       Н.Я. ДУДАР  

 


