
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Ш І С Т Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/16/5          від 10 березня 2022 року 

 
Про затвердження програми підтримки  

комунального підприємства "Збаразька  

міська  аптека" на 2022-2025 роки 

 

Враховуючи висновки фінансового управління від 10.03.2022 року 

№ 106/1-04, управління економіки та залучення інвестицій від 02.03.2022 року 

№ 77/2-08, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Збаразька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити програму підтримки комунального підприємства "Збаразька 

міська  аптека" на 2022-2025 роки (додається). 

 

 

 

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 



                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

рішення Збаразької міської ради 

від 10 березня 2022 року № VIII/16/5 
 

 

ПРОГРАМА 
 

 підтримки комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на 

період 2022-2025 роки 

 

1. Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення програми Відділ охорони здоров’я та соцільного 

захисту Збаразької міської ради, 

комунальне підприємство "Збаразька 

міська аптека" 

2 Дата ,номер і назва розпорядчого 

документа про затвердження 

програми 

 

3 Розробник програми Відділ охорони здоров’я та соцільного 

захисту Збаразької міської ради 

4 Співрозробники програми Комунальне підприємство "Збаразька 

міська аптека” 

5 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ охорони здоров’я та соцільного 

захисту Збаразької міської ради 

6 Учасники програми Відділ охорони здоров’я та соцільного 

захисту Збаразької міської ради, 

комунальне підприємство "Збаразька 

міська аптека" 

7 Термін реалізації програми 2022- 2025 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми(для комплексних 

програм) 

Збаразький міський бюджет 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

1200,0 тис.грн.,у тому числі : 

 

2022 рік – 300,0 тис. гривень; 

2023 рік – 300,0 тис. гривень; 

2024 рік – 300,0 тис. гривень; 

2025 рік – 300,0 тис. гривень. 

 

 

 

 

 



 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. 
 

 Програма фінансової підтримки комунального підприємства 

"Збаразькаька міська аптека" (далі - Програма) розроблена відповідно до статей 

26, 27, 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 4 

Закону України "Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості" та статті 16 Закону України "Основи 

законодавства України про охорону здоров’я". 

 В умовах дії ринкових механізмів усе більшого значення та 

актуальності набуває формування системи соціального захисту та соціальних 

гарантій громадян, що мешкають у населених пунктах громади. У прагненні 

досягти високих показників прибутковості питанням соціальної 

відповідальності підприємств перед громадськістю відводиться все менше 

уваги. У цих умовах зростає роль державних інституцій як регуляторних та 

контролюючих органів, особливо у питаннях забезпечення права громадян на 

охорону здоров’я, доступності найнеобхідніших лікарських засобів, пільг і 

гарантій окремим групам та категоріям населення. Розглядаючи механізми та 

засоби державного регулювання сфери соціальної відповідальності, найперше 

потрібно виділити підприємства, що перебувають у комунальній власності і по 

своїй суті повинні бути гарантом соціального захисту мешканців 

територіальної громади. Навіть на фоні зростання ролі приватного сектора у 

фармацевтичній галузі саме комунальні аптеки є провідними закладами 

реалізації державної політики щодо медикаментозного забезпечення сільського 

населення. Адже вони створені з метою захисту життя та здоров’я людей, для 

забезпечення реалізації соціальних програм.  

 КП "Збаразька міська аптека" засноване на комунальній власності 

Збаразької міської ради, є закладом охорони здоров’я, підзвітне Збаразькій 

міській раді. Свою діяльність здійснює на підставі Статуту, затвердженого 

Засновником. 

3. Визначення мети програми 

 Метою програми є забезпечення належної роботи комунального 

підприємтва та збереження його цільового призначення.  

 Наявність дозвільних документів, які забезпечують у встановленому 

законом порядку доступ до таких специфічних лікарських засобів як 

наркотичні та психотропні препарати, тим хворим, які дійсно цього 

потребують. 

 Збільшення обсягів послуг шляхом закупівлі лікарських засобів, 

обладнання, приведення комп’ютерної техніки до сучасних вимог. Збереження 

та оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

"Збаразька міська аптека". 

 Збереження штату підприємства, майна та приміщень.  

 Забезпечення фінансової стабільності та розвитку комунального 

підприємства в умовах конкуренції з приватними аптечними закладами.    

Забезпечення належного стану (технічного, санітарного) для зберігання 

лікарських засобів та виробів медичного призначення.  



 Обґрунтування шляхів: засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела 

фінансування; строки та етапи виконання програми. 

Подальший розвиток  комунального  підприємства «Збаразька  міська  

аптека» можливий  при реалізації комплексу заходів з фінансово-кредитної 

підтримки, інформаційного забезпечення.   

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріально-технічний стан 

комунального підприємства «Збаразька міська аптека» та сприятиме 

збереженню майна.  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого  бюджету територіальної  громади.   

Ресурсне забезпечення Програми підтримки  комунального 

підприємства “Збаразька міська аптека” на період 2022-2025 роки 

 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Всього 

тис. 

гривень 

2022 рік 

тис. 

гривень 

2023 рік 

тис. 

гривень 

2024 рік 

тис. 

гривень 

2025 рік 

тис. 

гривень 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

програми всього,  

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 

 
 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники. 
 

 Фінансова підтримка КП «Збаразька міська аптека» буде здійснюватися 

шляхом надання поточних та капітальних трансфертів з місцевого бюджету для 

забезпечення статутної діяльності комунального підприємства. 

 Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних 

призначень, затверджених рішенням міської ради про місцевий бюджет за цією 

Програмою. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів  по виконанню заходів 

Програми є відділ охорони здоров’я та соцільного захисту Збаразької міської 

ради, одержувачем бюджетних коштів – КП «Збаразька міська аптека». 

 Загальний обсяг видатків з місцевого бюджету на виконання заходів 

Програми викладено в Паспорті Програми. Протягом року обсяги видатків, за 

необхідності, можуть бути скориговані на підставі відповідного рішення 

міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань 

освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної політики, сім’ї, туризму, 

духовності та соціального захисту населення. 

Виконання заходів Програми надасть можливість: 



 - забезпечити стабільну фінансово-господарську діяльність                                      

КП «Збаразька міська аптека» відповідно до його статутних завдань;  

- забезпечити населення Збаразької ТГ якісними та необхідними лікарськими 

засобами і виробами медичного призначення за соціально орієнтованою 

вартістю; 

-  запровадити ефективне використання та збереження майна, що належить до 

комунальної власності громади. 



 

 

6. Напрямки діяльності та заходи Програми підтримки  комунального підприємства “Збаразька міська 

аптека” на період 2022-2025 роки 

 

№ 
з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико 

нання 

заходу 

(роки) 

Виконавці 
Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис.грн. у тому числі по 

роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
1. Організаційно-

координаційна 

діяльність 

Створення запасу 

ліків на випадок 

надзвичайних 

ситуацій 

2022- 
2025 

КП 

«Збаразька 

міська 

аптека» 

Місцевий 
бюджет 

400,0 100,0 100,0 
 

100,0 
 

100,0 

Забезпечення 

населення 

лікарськими 

засобами 

Виділення коштів на 

придбання 

безкоштовних ліків для 

пільгових категорій 

хворих 
2022- 
2025 

КП 

«Збаразька 

міська 

аптека» 

Місцевий 
бюджет 

 
400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Забезпечення 

пільгових 

категорій хворих 

медикаментами 



 

Фінансова підтримка  

комунального 

підприємства 

2022- 
2025 

КП 

«Збаразька 

міська 

аптека» 

 

Місцевий 
бюджет 

 
400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Забезпечення 

функціонування КП 

 ВСЬОГО     1200,0 300,0 300,00 300,0 300,0 

 

 



 
 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 Координацію та контроль виконання заходів Програми підтримки  

комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на період 2022-

2025 роки здійснює відділ охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької 

міської ради. 

 

 

Секретар ради          Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


