
          
  

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням сесії сільської ради  

№356 від 15.12.2021 року 
ПРОГРАМА 

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Музиківська 
амбулаторія ЗПСМ” та забезпечення медичної допомоги населенню на 2022 рік 

І. Паспорт  Програми    
1 Ініціатор розроблення 

програми 
Комунальне некомерційне підприємство « Музиківська амбулаторія ЗПСМ”  
Херсонського району Херсонської області. 

2 Законодавча база 
програми 

Бюджетний кодекс України ,  Податковий кодекс України , Закон 
України ‘’Основи законодавства України про охорону здоров’я’’,  Закон 
України ’’Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення’’, Закон України ‘’Про протидію захворюванню на туберкульоз’’ 
№2586-ІІІ від 05.07.2001р. зі змінами, Закон України ’’Про  внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 
питань діяльності закладів охорони здоров’я’’ , Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.08.1998р. №1303 ‘’Про впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску  лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань’’ зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів  України від 28 
березня 2018 р. №391 «Про затвердження  вимог до надавача послуг з 
медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками 
бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування 
населення», наказ МОЗ № 504 від 19.03.2018 “Про затвердження порядку 
надання первинної медичної допомоги”, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2016р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я»,  наказ Міністерства охорони 
здоров’я України ‘’Про затвердження порядку надання первинної медичної 
допомоги’’ №504 від 19.03.2018р.,  Постанова КМУ №1301 “Про затвердження 
Порядку  забезпечення осіб  з інвалідністю, дітей з інвалідністю, окремих 
категорій населення  медичними виробами та іншими засобами” від 03.12.2009 
року зі змінами. 

3 Розробник програми Музиківська сільська рада 
4 Головний розпорядник 

бюджетних коштів 
Музиківська сільська рада 

5 -відповідальні виконавці 
програми  
 

- КНП “Музиківська амбулаторія ЗПСМ” 

6 Термін реалізації 
програми 

2022 рік 

7 Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми 
всього, у тому числі: 

1 100 000 ,00 грн., 
 

 

7.1 Кошти місцевого 
бюджету 

1 100 000,00 грн., 
 

7.2 Кошти інших джерел - 
 

 
 



ІІ.Визначення  проблем , на розв’язання яких спрямована Програма 
Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. № 1013-р, та згідно з Законом 
України ‘’Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення’’ від 
19.10.2017р. №2168-VIII, КНП “Музиківська амбулаторія ЗПСМ”   укладено договір про 
медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій та отримує  плату за 
надані медичні послуги від Національної служби здоров’я України згідно з кількістю укладених 
з пацієнтами декларацій. 

Відповідно до ст.18 Закону України ‘’Основи законодавства України про охорону 
здоров’я’’ №2801-ХІІ від 19.11.1992р. та п.5  ст.3 Закону України ‘’Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення’’ від 19.10.2017р. №2168-VIII,  фінансове 
забезпечення охорони здоров’я може здійснюватися також органами місцевого самоврядування  
за рахунок коштів місцевих бюджетів шляхом фінансування місцевих програм розвитку та 
підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та місцевих програм надання населенню 
медичних послуг,  програм громадського здоров’я та інших програм в охороні здоров’я. 

Програма спрямована   на  пільгове забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, які по 
життєвим показникам потребують постійного прийому ліків, а також пацієнтів, які відносяться 
до окремих груп  населення згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. 
№1303 ‘’Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску  лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань’’ зі змінами. 

Для забезпечення  безперебійного функціонування  КНП “Музиківська амбулаторія 
ЗПСМ”,  його структурних підрозділів та надання населенню належної первинної медичної 
допомоги за рахунок коштів бюджету  об’єднаної територіальної громади здійснюється оплата 
енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих надавачем первинної медичної допомоги. 

Зважаючи на  тенденцію  швидкого поширення  туберкульозу, захворювання яким  є 
однією з причин втрати працездатності, здоров’я, набуття  інвалідності та смертності 
населення,   програма спрямована на попередження та протидію  захворюванню на туберкульоз 
та забезпечує реалізацію положень Закону України ‘’Про протидію захворюванню на 
туберкульоз’’ №2586-ІІІ від 05.07.2001р. зі змінами. 

Епідемічна ситуація потребує подальшого поліпшення, оскільки незмінними залишаються 
окремі соціально - економічні та медичні фактори, а саме: 

- недостатній рівень обізнаності різних верств населення у питаннях пов’язаних з 
протидією захворюванню на туберкульоз. 

- низький рівень життя переважної більшості населення; 
- трудова міграція населення; 
- легкість реалізації шляхів передачі туберкульозу серед ув’язнених, відсутність 

супроводу звільнених з ув’язнення до медичних служб цивільного сектору; 
Програма  передбачає  підвищення якості медичного обслуговування населення громади;  

забезпечення  доступності  медичних закладів  у відповідності до вимог, що ставляться до 
надавача послуг з медичного обслуговування населення, для організації та забезпечення 
надання первинної медичної допомоги; поліпшення  матеріальної бази закладів первинної 
медичної допомоги. 

Реалізація   цільової програми забезпечить розв’язання вищезазначених проблем . 
ІІІ. Визначення  мети Програми 
Метою Програми є: 
- фінансове забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги 

населенню  у  2022 році в частині фінансування витрат на оплату енергоносіїв, спожитих КНП 
“Музиківська амбулаторія ЗПСМ”, заохочення і 

- поліпшення стану здоров’я хворих, які потребують постійного прийому ліків, та 
пацієнтів окремих категорій населення, покращення якості їх життя та продовження його 
тривалості; 

- подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості 
хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу; 

- фінансове забезпечення, а саме співфінансування робіт по реконструкції будівлі 
амбулаторії. 



ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел 
фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Фінансування  Програми здійснюватиметься у  2022 році у межах асигнувань загального 
та спеціального  фонду бюджету  об’єднаної територіальної громади. 

Ресурсне забезпечення   програми :  
  
Обсяг  коштів, які пропонуюється залучити на виконання 
програми 

Усього витрат на виконання програми, грн 

Обсяг ресурсів в тому числі  
Державний бюджет  
Обласний бюджет  
Сільський бюджет 1 100 000,00 
Кошти небюджетних джерел  

 
Головним розпорядником коштів за даною бюджетною програмою є Музиківська 

сільська рада до мережі якого КНП ‘’Музиківська амбулаторія ЗПСМ” введена у статусі 
одержувача бюджетних коштів. 

КНП ‘’Музиківська амбулаторія ЗПСМ”, як  Одержувач бюджетних коштів за даною 
бюджетною Програмою здійснює їх використання згідно Плану використання бюджетних 
коштів на  кожен рік, складеного та затвердженого у встановленому порядку. 

 
V. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні  

показники. 
Основними завданнями Програми є: 
1) забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону 

здоров’я, 
рівного доступу жителів громади до кваліфікованої медичної допомоги, підвищення 
якості та ефективності медичної допомоги; 
2) скорочення поширеності захворювань, в тому числі соціально- значимих; 
3) безоплатне забезпечення  медичними виробами та іншими засобами осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю, та осіб зазначених в абзаці 6 ст.4 Закону України “Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, які мають виражені порушення функцій органів та 
систем незалежно від встановлення їм інвалідності з метою їх медичної реабілітації. 

4) своєчасне виявлення хворих, інфікованих туберкульозом, осіб з підвищеним 
ризиком захворювання (вперше інфікованих, з гіперергічними реакціями на туберкулін), для 
відбору контингентів, які підлягають ревакцинації проти туберкульозу, для визначення  
інфікованості населення   як   епідеміологічного   показника; 

5) зміцнення та гарантування підтримки системи охорони здоров’я в галузі протидії 
захворюванню на туберкульоз, забезпечення адекватним і стабільним фінансуванням; 

6) придбання Туберкуліну (в комплекті з шприцами та голками) та проведення 
туберкулінодіагностики  дитячого населення  (проби Манту); 

7) створення належних санітарно-гігієнічних умов для надання первинної медико-
санітарної допомоги  у структурних підрозділах; 

10) забезпечення  якісного  функціонування  інженерно-комунікаційних  систем в 
будівлях, в яких розташовані  підрозділи   первинної медико-  санітарної допомоги; 

11) оплата послуг з теплопостачання;  оплата послуг з водопостачання і водовідведення; 
оплата послуг з розподілу (передачі) та постачання електроенергії; оплата послуг з розподілу та 
постачання природного газу; 

12)   інші завдання, що виникають в ході реалізації  цільової програми. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
VІ.Перелік завдань   програми 

                                                                              
Завдання Джерела 

фінансува
ння 

Обсяг витрат,грн Відповідаль
ні 

виконавці 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти  

місцевого 
бюджету  

135 000,00 КНП 
‘Музиківська 
амбулаторія 
ЗПСМ” 

На придбання Туберкуліну (в комплекті з шприцами та голками  
45000 грн), виїзд пересувного флюрографа-15000 грн. 

Кошти  
місцевого 
бюджету  

60 000,00 КНП 
‘Музиківська 
амбулаторія 
ЗПСМ” 

Матеріальне заохочення та преміювання, адміністративні видатки: 
заохочення- 840 000 грн; 
послуги за інтернет- 3 000 грн; 
канцелярські товари — 4500,00 грн; 
тех.обслуговування, ремонт обл., газо, електро, водосиистем- 
3500,00 грн; 
програмне забезпечення -24000,00 грн.  

Кошти  
місцевого 
бюджету  

875 000,00 КНП 
‘Музиківська 
амбулаторія 
ЗПСМ” 

Безоплатне забезпечення  медичними виробами та іншими 
засобами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 
окремих категорій населення. 

Кошти  
місцевого 
бюджету  

30 000 ,00 КНП 
‘Музиківська 
амбулаторія 
ЗПСМ” 

Всього по програмі:  1 100 000 ,00  

            
 
Очікуваними результатами виконання  Програми є: 
- гарантована можливість надання населенню  належної первинної медичної допомоги;  
-  своєчасне виявлення ризиків виникнення хронічних захворювань та запобігання 

ускладненому перебігу захворювань;      
- попередження загострення захворювань; 
-   попередження ускладнень з боку інших органів та систем організму, задовільний і 

повноцінний розвиток людини;   
- інтегрування діяльності протитуберкульозної служби із діяльністю закладів первинної 

ланки охорони здоров’я, покращення взаємодії з зацікавленими сторонами, зокрема органами 
виконавчої влади  щодо профілактики і виявлення туберкульозу;                          

  - покращення рівня громадського здоров’я внаслідок проведення заходів з імунізації 
населення; 

 - формування у населення навичок здорового способу життя. 
 

 
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

КНП “Музиківська амбулаторія ЗПСМ” звітує про виконання Програми на сесії сільської 
ради за підсумками кварталу  та року. 

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених Програмою на 2022 
рік. 

 
 


