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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 
1.  Ініціатор і розробник 

Програми 
Музиківська сільська рада 

2.  Співрозробники Програми  __________________ 
3.  Відповідальний 

виконавець Програми 
Музиківська сільська рада 

4.  Учасники Програми  КНП “Музиківська Амбулаторія ЗПМС 
Музиківської сільської ради”  

5.  Терміни реалізації 
Програми 

2021 

6.  Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми  

Місцевий 

7.  Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, усього,  
у тому числі: 

 
800 000 грн 

 коштів місцевого бюджету 800 000 грн 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

   Основним підходом до концепції реформування медицини є створення належних 
відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги. Одним з 
основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є 
забезпечення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні 
суб’єкти господарської діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства  
        Дана програма розроблена  для забезпечення  повноцінного  функціонування КНП “ 
Музиківська амбулаторія ЗПСМ Музиківської сільської ради” ,  а також вирішення питань, 
які ставлять під загрозу діяльність підприємства, в рамках проведення Медичної реформи. 
Прийняття Програми   створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок 
коштів місцевого  бюджету.  

ІІ. Мета Програми 
 

Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та 
смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування 
системи надання доступної й якісної медичної допомоги, зокрема: 
- забезпечення права членів Музиківської територіальної громади на своєчасну першу 
невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо; 

— забезпечення права громадян на лікувально – профілактичну допомогу; 

— санітарно – епідемічне благополуччя території громади; 

— попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань; 

— запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і 
профілактики спадкових захворювань; 

-забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх 
стадіях; 

— заохочення материнства; контроль за охороною здоров’я дітей; 

 
ІІІ. Основні завдання Програми 

 
Мета програми може бути досягнута шляхом вирішення таких завдань: 
 

— поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, 
інвалідності, смертності, подовження активного довголіття і тривалості життя; 

- проведення активної демографічної політики, охорони материнства і дитинства; 

— забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я; 

— розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропаганду, формування 
заохочення і здорового способу життя; 



— запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення 
бюджетних асигнувань на охорону здоров’я; 

— оптимізація організації медико – санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої 
якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико – санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини; 

— поліпшення медичної допомоги жителям села; 

— забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення; 

-  виділення коштів на закупівлю туберкуліну; 

— підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних 
ресурсів. 

 
 

ІV. Шляхи та способи розв’язання проблем 
 

Для досягнення мети програми сільська рада: 
 

- надає інформаційну, консультативну, правову допомогу у здійсненні діяльності  КНП “ 
Музиківська амбулаторія ЗПСМ Музиківської сільської ради”  (далі КНП “Музиківська 
амбулаторія ЗПСМ” ) на території ради; 

- приймає участь у розвитку матеріально- технічної бази КНП “Музиківська амбулаторія 
ЗПСМ”, в тому числі надає фінансову підтримку шляхом передачі міжбюджетних 
трансфертів в межах бюджетних асигнувань, відповідно до чинного законодавства; 

- надає кошти шляхом передачі міжбюджетних трансфертів для придбання туберкуліну; в 
межах повноважень проводить роботу, направлену на попередження поширення 
туберкульозу та інших соціально-небезпечних захворювань. 

V. Фінансове забезпечення виконання Програми 
 
         Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів сільського 
бюджету. 
         Фінансування також можливе за рахунок інших джерел не заборонених чинним 
законодавством; 

  
VІ. Строки виконання Програми 

         
2021 рік. 

 
VІІ. Організація управління та контролю за виконанням Програми 

 
       Контроль та координацію  використання   коштів здійснює  Виконком Музиківської 
сільської ради. 

 



VІІІ. Очікувані результати 
 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу: 
 

— знизити рівень захворюваності серед населення громади; 
— покращити якість надання медичних послуг населенню; 
— підвищити ефективність роботи КНП “Музиківська амбулаторія ЗПСМ” 
— поліпшити матеріально-технічну базу  КНП “Музиківська амбулаторії ЗПСМ 

Музиківської сільської ради”. 
 

 
 
 

 



 
Додаток  

до програми    
 

Перелік статей витрат  щодо фінансування Музиківської амбулаторії ЗПСМ 
 на 2021 рік 

№ 
з/
п 

Зміст статей витрат Вид бюджету Сума 

1. Оплата послуг ( крім комунальних) у т.ч. інтернет, телефонний зв'язок, 
обслуговування оргтехніки, послуги, банку,утилизація відходів. 

Місцевий бюджет 7 600,00 

2.    Придбання матеріалів, предметів, обладнання ( канцтовари, ПММ,запчастини, інш.) 
 

Місцевий бюджет 0,00  

3. Придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, обладнання, інвентаря та 
інших матеріалів. 

Місцевий 
 бюджет 

 

0,00 

4. Оплата комунальних послуг (ЖКП), придбання брикетів,вугілля, газ, електрика. Місцевий 
бюджет 

72 300,00 

5. Заробітна плата, нарахування   
Місцевий 
 бюджет 

720 100,00 
 

6. Витрати на відрядження Місцевий 
 бюджет  

 

0,00 

7. Інші поточні видатки ( пеня, штрафи) Місцевий 
 бюджет  

 

0,00 

 Усього за Програмою:  800 000 ,00 
     

 


