
 

 

 

КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Полтавського району Полтавської області 

 
вул.Касьяна, 29, м. Кобеляки, Полтавського району Полтавської області,  

39200, тел./факс: (05343) 3-12-05 e-mail: 21051562@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 21051562 

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 
 

п’ятої сесії восьмого скликання 

від 25 січня 2021 року         № 12 

 

Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Кобеляцької міської ради Полтавської області на 2021 – 2022 роки 

 

Керуючись ст. ст. 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 78 Господарського кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», з метою підвищення якості та доступності надання медичної допомоги 

населенню Кобеляцької ОТГ, забезпечення стабільної роботи Комунального некомерційного 

підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької 

міської ради Полтавської області, оснащення структурних підрозділів необхідним медичним 

обладнанням, комп’ютерною технікою та інше, враховуючи висновки постійної комісії 

міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 

партнерських відносин, міська рада 

вирішила: 
1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кобеляцької міської ради Полтавської області на 2021-2022 роки (додається). 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Кобеляцький Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради Полтавської області проінформувати 

міську раду про виконання Програми. 

3. Фінансовому відділу Кобеляцької міської ради щорічно під час формування 

проекту бюджету передбачати кошти на виконання заходів Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських 

зв’язків. 

 

 

 

Голова міської ради        О.О. Копелець 
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«Затверджено» 

рішення п’ятої сесії Кобеляцької 

міської ради восьмого скликання 

25.01.2021 № 12 

 

Програма 

розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кобеляцької міської ради Полтавської області  

на 2021-2022 роки 

 

1. Паспорт Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької 

міської ради Полтавської області на 2021-2022 роки 

 

1. Назва Програми Програма розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства 

«Кобеляцький Центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021-2022 роки 

2. Підстава для розроблення 

 

ст.71,91 Бюджетного кодексу України, 

керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закони України № 2168-VІІ від 

19.10.2017 року «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення», 

№ 2206-VІІІ від 14.11.2017 року «Про 

підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості» 

3. Ініціатор розроблення Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Кобеляцький Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

4. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Кобеляцький Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Кобеляцький Центр первинної медико-

санітарної допомоги», Кобеляцька міська рада 

6. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Кобеляцький Центр первинної медико-

санітарної допомоги», Кобеляцька міська рада. 

7. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

7.1. Етапи виконання Програми І-й етап -2021 рік 

ІІ-й етап - 2022 рік 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

бюджет Кобеляцької міської ради, інші джерела 

фінансування, не заборонені чинним 

законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

10 961,0 тис. грн. 

в тому числі:  



9.1. Бюджет міської ради 10 961,0 тис. грн. 

9.2. Інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

У межах реальних надходжень 

 

2. Визначення проблем,  на розв’язання яких спрямована Програма 
Охорона здоров’я – один із пріоритетних напрямків державної політики та один із 

основних факторів національної безпеки країни. Перспективність розвитку суспільства 

визначається станом здоров’я людини та державними витратами на охорону здоров’я. 

Здоров’я людини є головною цінністю, має важливе значення в житті, надає можливості 

досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя.  

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб 

працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності 

первинної медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у первинній 

медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі. Лише 

розвиток первинної медико-санітарної допомоги, на засадах сімейної медицини, дасть змогу 

істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу 

і раціонального використання бюджетних коштів. 

Програма орієнтована на розвиток КНП «Кобеляцький Центр ПМСД» та забезпечення 

надання якісної первинної медичної допомоги всім верствам населення, за рахунок розвитку 

існуючих медичних послуг. Програма визначає основні завдання, вирішення яких 

сприятимуть наданню якісної та своєчасної первинної медичної допомоги населенню 

Кобеляцької міської ради. 

Структурними підрозділами Підприємства є 8 амбулаторій загальної практики - 

сімейної медицини та 16 фельдшерсько-акушерських пункти. 

Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров’я є низький рівень 

матеріально-технічної бази, що не відповідає табелю оснащення, затвердженого наказом 

МОЗ від 08.05.2020 № 1103 «Про внесення змін до Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, які надають 

первинну медичну допомогу», зокрема, потребує заміни застаріле обладнання та 

інструментарій (малі хірургічні набори,  набори інструментарію для огляду пацієнтів та 

інші).  

В більшості амбулаторій загальної практики відсутні офтальмоскопи, піклуометри, 

спірометри, отоскопи, небулайзери, неврологічні молоточки, гематологічні, біохімічні, 

сечові аналізатори. 

Відповідно Закону України № 2168-VІІ від 19.10.2017 року «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення», наказу МОЗ № 504 від 19.03.2018 року «Про 

затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»  в амбулаторіях ЗПСМ 

повинні проводитись лабораторні та інструментальні дослідження: загальний аналіз крові з 

лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, 

швидкі тести на вагітність, протромбін, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, забір біологічного 

матеріалу на ПЛР тестування. Для надання цих послуг необхідно забезпечити амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини аналізаторами (гемолітичним, біохімічним та 

сечовим), глюкометрами  з тест-смужками, розхідними матеріалами. 

Структурні підрозділи КНП (амбулаторії, ФАПи) потребують ремонту, недостатнє 

фінансування первинної ланки не дозволяло провести ремонти більше 10-ти років. Будівлі 

закладів охорони здоров’я є енергонеефективними. Необхідно провести енергоаудит цих 

лікувально-профілактичних закладів. Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький  

Центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснює некомерційну діяльність, 

спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без 

мети одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні державних і місцевих 

програм у сфері охорони здоров’я. 



Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької 

міської ради Полтавської області на 2021– 2022 роки (далі – Програма), розроблена на 

підставі Закону України від 24.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, Господарського кодексу 

України від 16.01.2003 № 436-IV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, 

Розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 1013-р., «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я», Методичних рекомендацій з питань перетворення 

закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 

14.02.2018. 

Враховуючи впровадження реформи охорони здоров’я (підписання декларацій, 

заключення договору Підприємства з Національною службою здоров’я, необхідність 

виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, розрахунків за енергоносії, 

придбання медикаментів, покращення матеріально-технічної бази), забезпечення мешканців 

громади пільговими медикаментами, виникає гостра потреба у наданні фінансової підтримки 

Підприємству Кобеляцькою міською радою. 

Важливість розроблення програми виникла через необхідність забезпечення 

ефективного фінансування розвитку системи охорони здоров`я, вдосконалення надання 

первинної медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги населенню Кобеляцької 

міської ради на первинному рівні. 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних 

завдань, Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький  Центр первинної медико-

санітарної допомоги» потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації фінансово-господарської діяльності, поліпшення стану розрахунків, більш 

ефективного використання майна комунальної власності, оновлення технічної бази, 

проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів спільної власності. 

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький Центр первинної медико-

санітарної допомоги» здійснює медичне обслуговування населення, проживаючого на 

території Кобеляцької громади. 

На території Кобеляцької громади залишається складною демографічна ситуація: 

поступово зменшується показник природного приросту населення. З кожним роком 

відмічається ріст інвалідності населення. На тлі несприятливих демографічних змін 

відбувається погіршення стану здоров'я населення з істотним підвищенням захворюваності і 

поширеності хвороб в усіх вікових групах, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, 

включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, цукровий та нецукровий 

діабети, орфанні захворювання. Водночас, відмічається тенденція до погіршення стану 

здоров'я молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому числі 

туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.  

Поряд із цим,  на первинній ланці залишається низка питань, які потребують 

доопрацювання та вирішення, а саме: 

- всього по закладу кадрове забезпечення лікарями, які надають медичну допомогу на 

первинному рівні  становить – 15 лікарів, з них 4 пенсійного віку. Питома вага лікарів 

загальної практики сімейної медицини пенсійного віку складає 27 %, що потребує постійної 

підготовки лікарських кадрів; 

- впровадження інформаційно-аналітичної підтримки розвитку первинної медичної 

допомоги, що забезпечить контроль за лікувально-діагностичним процесом та здійсненням 

профілактичних заходів, медичних послуг, що підвищать оперативність роботи лікаря, 

покращать систему планування і аналізу статистичної звітності; 

- забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги; 

- забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в 

амбулаторних та побутових умовах; 



- забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та категорій захворювань, особливо 

пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі; пацієнтів з онко хворобами; з орфанними 

захворюваннями; пацієнтів, які страждають на нецукровий та цукровий діабет; пацієнтів в 

післяопераційному стані після пересадки органів та тканин, протезування клапанів серця; 

дітей з інвалідністю; учасників АТО, учасників ВВВ, які проживають на території 

Кобеляцької громади;  

- покращення надання первинної медичної допомоги вразливим верствам населення;  

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення повноцінного 

функціонування некомерційного комунального підприємства, прийняття Програми розвитку 

та фінансової підтримки створює правові засади для  запровадження фінансування за 

рахунок бюджету громади. 

 

3. Мета Програми 

Метою прийняття та реалізації Програми є: 

- забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення 

шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання 

доступної і якісної первинної медичної допомоги, зокрема:  

- забезпечення права на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних 

випадках, гострих захворюваннях; попередження масових інфекційних захворювань; 

- запобігання демографічної кризи, профілактика спадкових захворювань; контроль за 

охороною здоров’я дітей;  

- забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на 

ранніх стадіях; 

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних 

кадрів; 

- об’єднання зусиль Кобеляцької міської ради, керівників підприємств, установ, 

організацій, які здійснюють діяльність на території Кобеляцької громади в напрямку 

підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази 

структурних підрозділів Підприємства, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, 

комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, 

що допоможе забезпечити населення якісними медичними послугами, вирішити питання 

кадрового забезпечення медичними працівниками структурних підрозділів у сільській 

місцевості. 

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем. 

Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених Програмою, є: 

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини;  

- підвищення мотивації молодих спеціалістів та створення комфортних умов для їх 

проживання  на території Кобеляцької громади; 

- зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства, а саме, оснащення структурних 

підрозділів комунального некомерційного підприємства медичним обладнанням та 

інструментарієм відповідно до Примірного табеля оснащення; 

- удосконалення профілактичної роботи шляхом проведення якісних профілактичних 

оглядів населення, забезпечення нагляду за хворими з хронічними захворюваннями, 

проведення імунопрофілактики керованих інфекцій, проведення санітарно-освітніх заходів; 

- забезпечення окремих категорій населення та хворих з окремими захворюваннями  

лікарськими засобами на пільговій основі; 

- забезпечення осіб з обмеженими можливостями технічними засобами 

(калоприймачами, підгузками тощо); 



- забезпечення комфортних умов для перебування пацієнта у закладі, що передбачає 

проведення капітальних та поточних ремонтів в амбулаторіях загальної практики-сімейної 

медицини, ФАПах, з використанням енергозберігаючих заходів, забезпечення опалення 

структурних підрозділів; 

- проведення належної телефонізації та комп’ютеризації лікарських амбулаторій; 

 - впровадження в амбулаторіях електронного документообігу, в т.ч. електронної 

амбулаторної картки пацієнта, електронного рецепта, електронного листка непрацездатності; 

- покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних 

підрозділів закладу (сучасний інтернет-зв’язок, робота з медичною інформаційною системою 

та забезпечення інформаційної підтримки); 

- оновлення автотранспорту амбулаторій, проведення ремонту існуючих 

автотранспортних засобів; 

- забезпечення наявних автотранспортних засобів паливно-мастильними матеріалами 

відповідно до потреб. 

 

5. Обсяг та джерела фінансування Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок: 

- бюджету Кобеляцької міської ради; 

- надання підприємством  платних послуг;  

- інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на 

виконання запланованих заходів Програми. 

Орієнтовані суми фінансової підтримки наведені в додатку до Програми. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного 

фінансування її складових. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань 

та реальних можливостей. 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Всього, витрати на 

виконання 

Програми  

(тис. грн.) 

У тому числі за роками 

2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, у тому числі: 
10961,0 5987,0 4974,0 

бюджети міської ради 10961,0 5987,0 4974,0 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу:  

- підвищити ефективність роботи Комунального некомерційного підприємство 

«Кобеляцький  Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради 

Полтавської області, сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій на 

території громади; 

- збільшити питому вагу медичних послуг на засадах сімейної медицини, що 

забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги; 

- покращити забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини 

медичним обладнанням, інструментами, санітарним автотранспортом, згідно табеля 

оснащення, розробленого на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

08.05.2020 № 1103 «Про внесення змін до Примірного табеля матеріально-технічного 

оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну 

медичну допомогу» 



- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх 

лікарськими засобами безкоштовно або зі знижкою 50%, в залежності від потреби хворого, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1998 № 1303 «Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань»; Постанови КМУ від 3 грудня 2009 р.  № 1301 «Про  затвердження  

Порядку забезпечення  інвалідів  і  дітей-інвалідів  технічними  та  іншими  

засобами»;  

- забезпечити населення первинною медичною допомогою за місцем проживання; 

- гарантувати надання невідкладної допомоги за місцем надання первинної медичної 

допомоги; 

- охопити дитяче населення туберкулінодіагностикою з метою своєчасного виявлення 

захворювань на туберкульоз на ранніх стадіях, що забезпечить значне підвищення 

ефективності та якості надання первинної медичної допомоги на початковій стадії, 

попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу покращити якість життя 

пацієнтів; 

- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на засадах 

сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах медичної 

допомоги, в т. ч. стаціонарної; 

- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, онкології, що 

знизить показники смертності та  інвалідності від даної патології;  

- покращити надання населенню якісної  медичної допомоги первинного рівня та 

зменшити кількість звернень до вузьких спеціалістів; 

- забезпечити організацію та координацію лікарем сімейної медицини надання 

пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, направлення  на консультацію 

та стаціонарне лікування до вузьких спеціалістів вторинного та третинного рівнів;  

- забезпечити надання оптимальної амбулаторної паліативної допомоги, а саме 

медикаментозного знеболення хворих на онкологію в термінальних стадіях; 

- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню  та 

обслуговування викликів, завдяки забезпеченню структурних підрозділів закладу 

автотранспортом; 

- вакцинувати населення району проти інфекцій, керованих специфічними засобами 

імунопрофілактики; 

- забезпечити необхідними ліками  хворих на гіпертонію, цукровий діабет, серцево-

судинні хвороби за програмою «Доступні ліки». 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми розвитку та фінансової 

підтримки Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2021-2022 роки здійснює Кобеляцька міська рада, 

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

 

 



 

 

Додаток1 

до Програми розвитку та фінансової 

підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Кобеляцький Центр  

первинної медико-санітарної допомоги» 

Кобеляцької міської ради 

Полтавської області на 2021 – 2022 роки 

 

План заходів 

Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної  

медико-санітарної допомоги» на 2021 – 2022 роки 

 

№ 

з/п 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу, 

роки 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(вартість), 

тис. гривень, у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

І етап ІІ етап Всього  

2021 2022 

1. Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату понад обсяг, 

гарантований державою 

2021 -2022 Бюджет міської 

ради 

2283,0 2474,0 4757,0 Наближення долікарської медичної 

допомоги до мешканців сільської 

місцевості, заохочення медичних 

працівників до роботи в сільській 

місцевості 

2. Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар (придбання зовнішніх 

ролетів для Світлогірської АЗПСМ) 

2021 -2022 Бюджет міської 

ради 

52,0 - 52,0 Забезпечення надання якісної первинної 

медичної допомоги 

3. Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали (туберкулін) 

2021 -2022 Бюджет міської  

ради 

110,0 110,0 220,0 Покращення медичної допомоги при 

невідкладних станах, вакцинація 

дитячого та дорослого населення в межах 

80-90% 

4. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2021 -2022  Бюджет міської 

ради 

1500,0 1500,0 3000,0 Створення умов перебування пацієнтів в 

лікувально-профілактичних закладах. 

Покращення умов роботи медичних 

працівників 



 

 

 

 

5. Інші виплати населенню 

(Пільгові рецепти) 

- постанова КМУ № 1303 від 

17.09.1998 (в тому числі 

знеболюючі, включаючи наркотичні 

лікарські засоби для онкохворих) 

- гемодіаліз; 

- орфанні захворювання 

(муковісцидоз, та ін.); 

- забезпечення спеціальним 

харчуванням пацієнтів з орфанними 

захворюваннями (фенілкетонурія); 

- постанова КМУ 1301 від 

03.12.2009 (технічні засоби) 

 

- забезпечення пацієнтів з 

нецукровим діабетом та пацієнтів з 

цукровим діабетом інсулінами 

2021 -2022 Бюджет міської 

ради 

 

 

 

240,0 

 

60,0 

72,0 

 

200,0 

 

 

 

 

120,0 

 

 

580,0 

 

 

 

260,0 

 

80,0 

80,0 

 

200,0 

 

 

 

 

120,0 

 

 

- 

 

 

 

500,0 

 

140,0 

152,0 

 

400,0 

 

 

 

 

240,0 

 

 

580,0 

Забезпечення лікарськими засобами 

пільгових категорій населення для 

покращення якості життя 

6. Будівництво гаража для автомобілів 

Світлогірської АЗПСМ 

2021-2022 Бюджет міської 

ради 

320,0 - 320,0 Забезпечення належного збереження 

автомобільного транспорту амбулаторії 

7. Капітальний ремонт (Дашківської, 

Кобеляцької АЗПСМ) 

2021 -2022 Бюджет міської 

ради 

350,0 - 350,0 Підвищення енергоефективності 

будівель, економія енергоносіїв  

8. Поточні ремонти лікувально-

профілактичних закладів 

(упорядкування території 

новозбудованої Світлогірської  та 

Шенгурівської АЗПСМ, обладнання 

пандусами ФАПів) 

2021-2022 Бюджет міської 

ради 

100,0 150,0 250,0 Створення умов перебування пацієнтів в 

лікувально-профілактичних закладах. 

Покращення умов роботи медичних 

працівників 

9. Всього:  Бюджет міської 

ради 

5987,0 4974,0 10961,0  

 Інші джерела, не заборонені чинним законодавством В межах реальних надходжень 


