
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«24листопада» 2022 року           м. Мала Виска                                        № 1468 

 

 

Про  внесення змін до Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській територіальній 

громаді на 2021 - 2023 роки, затвердженої 

рішення міської ради від 05 березня 2021року  

№310 

 

 

Відповідно до ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», з метою удосконалення організації та забезпечення населення 

територіальної громади доступною, своєчасною, якісною і ефективною 

первинною медичною допомогою, Маловисківська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у додаток 1, додаток 4 та додаток 5 до Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги в Маловисківській міській 

територіальній громаді на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішення міської 

ради від 05 березня 2021року  №310 (додається). 

2. В решті - рішення міської ради від 05 березня 2021року  №310  «Про 

затвердження  Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

в Маловисківській міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки» -  

залишити без змін. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти  на постійну комісію 

Маловисківської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва і на постійну комісію  з гуманітарних питань. 

 

 

Секретар ради                                                                      Леся ПОСТОЛЮК 
 

 

 



 
Додаток 1     

до Програми розвитку первинної 

 медико-санітарної допомоги  в  

Маловисківській міській територіальній 

 громаді на 2021 - 2023 роки 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1.Назва Програми Програма розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги  в Маловисківській міській територіальній 

 громаді на 2021 - 2023 роки 

2.Ініціатор розроблення 

Програми  

Маловисківська міська рада, Комунальне  некомерційне  

підприємство "Маловисківський центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови №       від 

4.Головний розробник 

Програми 

Комунальне  некомерційне  підприємство 

"Маловисківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники Програми   -  

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальне  некомерційне  підприємство 

"Маловисківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Маловисківської міської ради 

7. Співвиконавці Програми - 

8. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

9. Мета Програми Основною метою Програми є забезпечення зниження 

рівня захворюваності, інвалідності та смертності 

населення Маловисківської міської територіальної 

громади.  

 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 

-коштів сільського (селищного, 

міського)бюджету 

-коштів державного бюджету 

-кошти позабюджетних джерел 

 

 

6730,0 тис. грн. 

6730,0 тис. грн. 

- 

11. Очікувані результати 

виконання 

Створення цілісної системи надання первинної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу 

дасть змогу зменшити захворюваність та смертність 

населення. 

12. Ключові показники 

ефективності 

Створення ефективного та доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування. 



      Додаток 4     

до Програми розвитку первинної 

 медико-санітарної допомоги  в  

Маловисківській міській територіальній 

 громаді на 2021 - 2023 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми   

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2021 – 2023 роки 
Всього               

витрат 

навиконання 

Програми 
2021 рік 2022 рік 2023  рік 

1 2 3 4 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

1832,00 тис. грн. 2253,00 тис. грн.      2645,00 тис. грн 6730,00 тис. 

грн. 

державний бюджет 
- - - - 

міський  бюджет 1832,00 тис. грн. 2253,00 тис. грн.      2645,00 тис. грн 6730,00 тис. 

грн. 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - 

     

 

Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 



 

                                                                                                                                                                                      Додаток №5 
до Програми розвитку первинної 

 медико-санітарної допомоги  в  

Маловисківській міській територіальній 

 громаді на 2021 - 2023 роки 

         Орієнтовні обсяги фінансування Програми  

шляхом надання фінансової підтримки Комунальному некомерційному підприємству "Маловисківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

на 2021-2023 роки 

№ 

з/п 

Назва напрямку діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Виконавець 

Джерела 

фінансування 

Термін 

виконання 

заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. 

грн. з міського 

бюджету 

Очікувані результати 

 

1. 

Видатки на оплату праці, 

додаткові премії та 

заохочення (включно з 

єдиним соціальним внеском) 

 

КНП 

«Маловисківський 

ЦПМСД» 

Маловисківська 

міська рада 

2021 р. 920,0 Збереження штатної чисельності 

наявного середнього, молодшого 

медичного, а також 

обслуговуючого персоналу 

підрозділів. Підняття престижності 

роботи медичного працівника в 

сільській місцевості, залучення 

молодих кваліфікованих 

спеціалістів для роботи як в 

сільських підрозділах, так і в 

міській амбулаторії  

2022 р. 980,0 

2023 р. 1310 

 Видатки на оплату праці (з 

нарахуваннями єдиного 

соціального внеску) лікарям та 

середньому медичному 

персоналу, які за рішенням 

призовної комісії залучаються 

до проведення медоглядів 

призовників.(пункт 2 с. ІІ 

наказу МОЗ від 14.08.2008 р. 

№402, п. 1 ст. 36 Закону «Про 
місцеве самоврядування» 

 

КНП 

«Маловисківський 

ЦПМСД» 

Маловисківська 

міська рада 

2021 р.  

30,00 
Виконання вимог законодавства 

щодо порядку фінансування витрат 

на оплату праці медичного 

персоналу, задіяного в проведенні 

медичного огляду призовників. 

Забезпечення проведення 

медичного огляду призовників. 

2022 р.  

30,00 

2023 р.  

50,00 

 Приведення у відповідність  

будівель і приміщень ФАПів 

та міської амбулаторії 

законодавчо встановленим 

 

КНП 

«Маловисківський 

ЦПМСД» 

 

 

 

 

2021 р. 215,0 Виконання всіх законодавчих норм 

щодо доступності  будівель і 

приміщень для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп 
2022 р. 190,0 



 

вимогам щодо медичного 

обслуговування та вільного 

доступу до будівель і 

приміщень  осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, проведення 

поточних ремонтів 

Маловисківська  

міська рада 
 

2023 р. 

 

 

90,0 

населення. Виконання  вимоги 

Постанови КМУ від 28.03.2018 р. 

№391, щое є однією з основних 

умов для заключення договору з 

НСЗУ. 

Створення та підтримання 

комфортних умов для 

перебування пацієнтів і громадян 

у лікувальному закладі 
 

3. Придбання туберкуліну для 

проведення масового 

організованого скринінгу 

дітей 

 

 

КНП 

«Маловисківський 

ЦПМСД»  

 

 

 

Маловисківська  

міська рада 

 

2021 р. 

 

 

52,0 

        Забезпечення  своєчасного 

виявлення у дітей захворювання на 

туберкульоз на ранніх стадіях, що 

здійснюється шляхом проведення 

туберкулінодіагностики. 

      Рання діагностика забезпечить 

значне підвищення ефективності та 

якості надання медичної допомоги 

дітям з туберкульозною інфекцією 

на початковій стадії, попередить 

виникнення туберкульозу з 

деструкцією та дасть змогу 

покращити якість  життя пацієнтів. 

2022 р. 60,0 

 

 

 

2023 р. 

 

 

70,0 

4. Надання паліативної 

допомоги окремим категоріям 

населення (придбання 

знеболювальних для 

онкохворих).   
(КЕКВ 2220) 

 

КНП 

«Маловисківський 

ЦПМСД 

 

 

 

Маловисківська  

міська рада 

2021 р. 35,0 

 

Забезпечення реалізації прав 

людини на гідне життя та 

максимальне зменшення болю та 

страждань онкохворих. 

2022 р.  40,0 

2023 р. 50,0 

5. Забезпечення молочними 

сумішами дітей першого року 

життя, які народилися від ВІЛ 

інфікованих матерів, 

відповідно до віку дитини 0-6 

місяців, 7-12 місяців дитячою 

 

 

КНП 

«Маловисківський 

ЦПМСД 

 

 

 

Маловисківська  

міська рада 

2021 р. 30,0 

 

 

Зменшення ризику інфікування 

немовлят, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів. 

2022 р. 30,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                                     Леся ПОСТОЛЮК 

сумішшю «Малютка» або 

«Малиш» 

(КЕКВ 2230) 

2023 р. 30,0 

 

6. Відшкодування вартості 

придбаних по безкоштовних 

рецептах знеболювальних,  

для онкохворих пацієнтів 
(КЕКВ 2730) 

 

КНП 

«Маловисківський 

ЦПМСД 

 

 

Маловисківська  

міська рада 

2021 р. 53,0 

Забезпечення реалізації прав 

людини на гідне життя та 

максимальне зменшення болю та 

страждань онкохворих. 

2022 р. 58,0 

2023 р. 65,0 

7. Придбання лікарських засобів 

пільговим категоріям 

населення,  визначених   

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

17.08.1998 р. № 1303 “Про 

впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами лікарів окремих 

груп населення та за певними 

категоріями захворювань”  

 

КНП  

«Маловисківський 

ЦПМСД  

 

 

 

 

Маловисківська  

міська рада 

2021 р. 55,0 
Забезпечить своєчасне  виявлення  

захворювань  на  ранніх стадіях, 

зниження ризиків загострень, 

рецидивів, ускладнень наявних 

захворювань та появи нових, 

продовженню активного життя і 

зниження рівня інвалідизації 

дорослого та дитячого населення  

міста, відновлення працездатності, 

профілактику  соціально-

небезпечних захворювань 

2022 р. 65,0 

2023 р. 80,0 

8. Покриття вартості 

комунальних послуг та 

енергоносіїв в складі плати 

медичних послуг, що 

надаються в рамках програми 

державних гарантій 

медичного обслуговування 

населення. 

КНП 

«Маловисківський 

ЦПМСД 

 

Маловисківська  

міська рада 

2021 р.  

           442,0 Створення та підтримання 

комфортних умов для 

перебування пацієнтів і громадян 

у лікувальному закладі 

 

2022 р. 800,0 

2023 р. 900,0 

 Всього:   2021 р. 1832,0 

 
2022 р. 2253,0 

2023 р. 2645,0 


