
ПРОЕКТ                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Рішення міської ради 

                                                                                    від              2021 року № 

 

ПРОГРАМА 
 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

“Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради на 

 2021-2022 роки 
 

1. Паспорт Програми 

 
1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради,  

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразька центральна 

лікарня” Збаразької міської ради. 

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

затвердження програми 

 

3. Розробник програми Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

 

4. Співрозробники програми Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразька центральна 

лікарня” Збаразької міської ради. 

  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

 Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

 

 

6. Учасники  програми 1. Відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської 

ради 

 

2. Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразька центральна 

лікарня” Збаразької міської ради. 



 

7. Термін реалізації програми 2021-2022 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Збаразький міський бюджет, інші 

кошти 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми  всього,  у 

тому числі: 

39111,7 тис.грн.,у тому числі : 

  

2021 рік- 19414,1 тис.грн 

2022 рік- 19697,6 тис.грн 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Комунальне некомерційне підприємство “Збаразька центральна лікарня” 

Збаразької міської ради (далі — КНП “Збаразька  ЦЛ” ЗМР) створене за 

рішенням сесії Збаразької районної ради від 22 лютого 2019 року №808 

відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом 

перетворення Збаразької центральної районної комунальної лікарні  у 

комунальне некомерційне підприємство “Збаразька центральна лікарня” 

Збаразької міської ради. 

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом статусом 

комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську 

некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямована 

на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення. Підприємство має 

самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в 

Збаразькому управлінні державної казначейської служби України в 

Тернопільській області та розрахункові рахунки в установах банків. 

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. 

Актуальність програми комунального некомерційного підприємства КНП 

“Збаразька ЦЛ” ЗМР на 2021-2022 роки 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 і дитячому населенню району. 

КНП “Збаразька ЦЛ” ЗМР має поліклінічні та стаціонарні підрозділи. 

Стаціонарна  допомога  надається на 170 ліжках.  



Зниження престижу професії приводить до збільшення навантаження на 

лікарів, що погіршує якість та своєчасність надання медичної допомоги. 

Щорічно галузь охорони здоров’я недофінансовується до потреби. Не є 

виключенням і наш заклад. Основною проблемою, на яку буде спрямована 

Програма – проблема фінансового характеру – нестача коштів на оплату 

поточних та капітальних видатків. Дефіцит фінансового ресурсу унеможливить 

подальшу роботу КНП “Збаразька ЦЛ” ЗМР, в тому числі: утримання 

кваліфікованого персоналу, забезпечення виплати заробітної плати в повному 

обсязі, проведення закупівлі матеріалів, медикаментів та продуктів для 

харчування стаціонарних хворих, покращення матеріально - технічної бази тощо. 

Енергозбереження є одним з напрямків діяльності КНП “Збаразька ЦЛ” 

ЗРР  щодо ефективного втілення в життя державної політики енергозбереження. 

Практика показує, що питання істотного зниження енерговитрат можуть бути 

вирішені, коли проблема виділяється в окрему чітко структуровану систему та 

вивчається всебічно у взаємозв’язках з факторами зовнішнього середовища, 

встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх джерела, 

визначаються ключові цілі і виробляються конкретні чіткі рекомендації з їх 

досягнення. Серед таких проблем: 

-зростання вартості енергоресурсів; 

-недостатність коштів в міському бюджеті на впровадження енергоощадних 

та енергоефективних заходів в сфері охорони здоров’я; 

-брак коштів на розробку проектно-кошторисної документації з 

енергозбереження; 

-низька оснащеність  засобами регулювання споживання енергоносіїв. 

Без належної фінансової підтримки місцевих бюджетів, функціонування 

підприємства буде неможливим. Беручи до уваги необхідність надання вчасної 

та якісної медичної допомоги, виникає вкрай необхідна потреба у наданні КНП 

“Збаразька ЦЛ” ЗРР додаткової фінансової підтримки з місцевого бюджету. 

 

3. 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. Впровадження енергоощадних та 

енергоефективних заходів в КНП “Збаразька ЦЛ” ЗМР. 

4. Обгрунтування шляхів: засобів розв’язання проблем, обсяг та джерела 

фінансування; строки та етапи виконання програми. 

Шляхи і способи розв’язання проблем полягають у: 



-забезпеченні вчасного та безперебійного медичного обслуговування 

населення; 

-підвищення укомплектованості закладу кваліфікованими медичними 

кадрами; 

-покращення матеріально-технічної бази енергозберігаючими засобами та 

матеріалами; 

-забезпечення своєчасності розрахунків та недопущення виникнення 

заборгованості підприємства. 

Програма реалізуватиметься протягом 2021-2022 років та не поділяється на 

етапи. 

Фінансування програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Всього 

тис. гривень 

2021 рік 

тис. гривень 

2022 рік 

тис. гривень 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми всього,  

39111,7 19414,1 19697,6 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Програмою визначено такі основні завдання: 

-здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного 

обслуговування населення, шляхом надання кваліфікованої планової 

стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги; 

-удосконалення лікувального процесу; 

-проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації 

медичних кадрів; 

-забезпечення закладу енергоносіями та проведення заходів щодо 

енергозбереження. 

Таким чином програма має соціально-економічну спрямованість. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Напрямки діяльності та заходи програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 

“Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради на  2021-2022 роки 

 
№ 

з/п 

Назва напряму Заходи програми Строк 

виконан

ня 

Виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування 

тис. грн. 

Джерела 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

1 Матеріальне 

заохочення 

медичного 

персоналу 

Виплати матеріальної 

допомоги на 

оздоровлення та інших 

стимулюючих виплат 

медперсоналу; 

Виплата заробітної 

плати лікарям 

інтернам; 

Оплата праці лікарів 

спеціалістів, які 

залучаються для 

проведення медичного 

огляду призовників 

2021- 

2022 

роки 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

“Збаразька 

центральна 

лікарня” 

Збаразької 

міської ради 

Всього 2021 2022 Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

Покращення 

ефективності, 

своєчасності і 

якості надання 

невідкладної 

медичної 

допомоги 

10343,1 4701,1 5642,0 

2  Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

Повірка засобів 

вимірювальної техніки, 

газових і 

електролічильників, 

заміри опору контуру 

заземлення, ремонт 

офісної техніки і 

технічного обладнання, 

оплата за 

телекомунікаційні 

послуги, ремонт і 

технічне 

обслуговування 

автотранспорту, ліфтів, 

технічне 

2021- 

2022 

роки 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

“Збаразька 

центральна 

лікарня” 

Збаразької 

міської ради 

4157,2 3526,0 631,2 Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

Створення 

умов для  

своєчасного 

надання 

медичної 

допомоги та 

покращення 

діяльності 

лікувального 

закладу. 

Забезпечення 

умов безпеки 

праці 



обслуговування і 

придбання 

вогнегасників, 

придбання знаків 

безпеки і засобів 

захисту, оплата 

програмного 

забезпечення, послуги 

по впорядкуванню 

території та інші 

послуги  

3 Комунальні 

послуги та 

енергоносії 

Оплата за 

газопостачання, 

електроенергію, 

водопостачання та 

водовідведення, 

теплопостачання, 

вивезення побутових 

відходів та викачка 

нечистот 

2021- 

2022 

роки 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

“Збаразька 

центральна 

лікарня” 

Збаразької 

міської ради 

8496,4 3862,0 4634,4 Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

Створення та 

підтримка 

комфортних 

умов 

перебування 

пацієнтів і 

громадян у 

лікувальному 

закладі 

4 Інші виплати 

населенню 

(пільгові пенсії) 

Забезпечення 

пільговими пенсіями 

2021- 

2022 

роки 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

“Збаразька 

центральна 

лікарня” 

Збаразької 

міської ради 

264,0 120,0 144,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

Покращення 

ефективності, 

своєчасності і 

якості 

медичної 

допомоги 

5 Проведення 

заходів щодо 

енергозбереження 

Заміна вікон, дверей, 

поточні ремонти  у 

відділеннях, 

модернізація системи 

опалення і 

електропостачання, 

2021- 

2022 

роки 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

“Збаразька 

центральна 

лікарня” 

15851,0 7205,0 8646,0 Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

Створення та 

підтримка 

комфортних 

умов 

перебування 

пацієнтів і 



виконання приписів 

державного пожежного 

нагляду 

Збаразької 

міської ради 

громадян у 

лікувальному 

закладі 

 ВСЬОГО    39111,7 19414,1 19697,6   

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 Координацію та контроль виконання заходів програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства “Збаразька центральна 

лікарня” Збаразької міської ради на 2021-2022 роки здійснює відділ охорони 

здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради. 

 


