
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2017                                                                                      №7/26-1224
                                                                         м. Лиман

Про затвердження Програми 

«Проведення капітальних ремонтів 

амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини та 

фельдшерських пунктів  КЗ 

«Лиманський центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

ім.М.І.Лядукіна» на 2017-2018 

роки»

        Керуючись ст.89 Бюджетного кодексу України, ст. 26  Закону України  «Про

місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму «Проведення капітальних ремонтів амбулаторій загальної
практики-сімейної  медицини  та  фельдшерських  пунктів  КЗ  «Лиманський  центр
первинної  медико-санітарної  допомоги  ім.М.І.  Лядукіна» на  2017-2018  роки»

(додається).

2.  Фінансовому  управлінню міської  ради  (  Пилипенко  )  профінансувати  заходи,

зазначені в Програмі, за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії  з питань

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,  інвестиційної та

регуляторної  політики  (Коломацький),  з  питань  житлово-комунального

господарства та комунальної власності (Свирид).

Міський голова                                                                                             П.Ф. Цимідан



Затверджено 
рішенням Лиманської 
міської ради
від _____________№___________

Програма проведення капітальних ремонтів 
амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та фельдшерських
пунктів  комунального закладу «Лиманський центр первинної медико-

санітарної допомоги ім.М.І.Лядукіна»  на 2017-2018 роки
 

Паспорт Програми

1. Назва Програми Проведення капітальних ремонтів 
амбулаторій загальної практики-
сімейної медицини та фельдшерських 
пунктів  КЗ «Лиманський центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
ім.М.І.Лядукіна» на 2017-2018 роки

2. Розробник Програми КЗ «Лиманський центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
ім.М.І.Лядукіна» 

3. Відповідальні виконавці Програми КЗ «Лиманський центр первинної 
медико-манітарної допомоги 
ім.М.І.Лядукіна» 

4. Основні цілі Програми Покращення матеріально-технічної 
бази лікувально-профілактичних 
закладів міста та району;  забезпечення 
надійної та безперебійної експлуатації 
лікувальних закладів, прибудинкової 
території; поліпшення умов 
перебування пацієнтів та праці 
медичних працівників.

5. Термін реалізації Програми 2017 – 2018рр.

6. Основна джерела фінансування 
заходів Програми

Місцевий бюджет, інші кошти.

7. Загальний обсяг фінансованих 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього

Відповідно додатку до Програми

25000,000тис.грн

Загальні положення



         Ця  Програма розроблена з метою покращення технічного стану
амбулаторій  загальної  практики-сімейної  практики  та  фельдшерських
пунктів та надання  населенню  якісної первинної медичної допомоги.

Мета Програми
Метою програми є відновлення  фізично й морально застарілих  об'єктів 

амбулаторій загальної практики-сімейної практики та фельдшерських пунктів, які 
знаходяться на балансі КЗ «Лиманський центр первинної медико-санітарної 
допомоги ім.М.І.Лядукіна»:
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації будівель та споруд Центру;

- підвищення експлуатаційних властивостей будівель та споруд амбулаторій ЗП-

СМ  та  фельдшерських  пунктів  Центру  та  утримання  їх  у  належному  стані,

забезпечення надійності та безпечної експлуатації;

- покращення  умов  перебування  пацієнтів  та  праці  медичного  персоналу

амбулаторій ЗП-СМ та фельдшерських пунктів Центру;

- економія енергоносіїв;

- своєчасний капітальний ремонт амбулаторій ЗП-СМ та фельдшерських пунктів

Центру;

- утеплення стін фасадів будівель закладів охорони здоров’я;

- забезпечення  амбулаторій  ЗП-СМ  та  фельдшерських  пунктів  Центру

водопостачанням  та  каналізаційною  системою  з  метою  уникнення

розповсюдження внутрішньо лікарняних інфекцій;

- забезпечення  розвитку  інфраструктури  територій,  яка  належить  амбулаторіям

ЗП-СМ та фельдшерським пунктам Центру.

Сучасний стан медичних закладів
Упродовж  останніх  років  проблеми,  пов'язані  з  функціонуванням

лікувальних закладів  Центру  об’єднаної  громади,  перебувають у фокусі  пильної
політичної  уваги,  проте  серйозних  позитивних  зрушень  у  цій  сфері  досі  не
відбулося. 

Основні фонди Центру знаходяться у незадовільному стані. Нестача власних
і  бюджетних  фінансових  ресурсів,  відсутність  дієвого  механізму  залучення
позабюджетних  коштів  не  сприяють  вирішенню  завдань  технічного  стану
лікувальних закладів Центру. 

60% амбулаторій і фельдшерських пунктів Центру  потребують капітального
ремонту. У незадовільному стані перебуває  водопровідно-каналізаційні,  теплові та
електромережі.

Вирішення цього питання потребує удосконалення підходів до фінансового
забезпечення  виконання  Програми,  приведення  її  у  відповідність  із
загальнодержавними  пріоритетами,  додержання  ефективного  використання
бюджетних коштів під час реалізації державної політики, розроблення ефективних
механізмів  залучення  позабюджетних  коштів,  зокрема  коштів  міжнародних
фінансових  установ,  підприємств  та  донорських  організацій,  для  реформування
первинної ланки Центру в рамках розвитку територіальної об’єднаної громади.

 Основні завдання Програми
Завданням Програми є підвищення ефективності та надійності функціювання

будівель  лікувальних  закладів  Центру  об’єднаної  громади та  підвищення  рівня
обслуговування  пацієнтів.  Забезпечення  життєдіяльності  об’єднаної  громади,
збереження  технічно  справного  стану,  підвищення  експлуатаційних  якостей  та



продовження  строків  служби  всіх  об’єктів  благоустрою  амбулаторій  ЗП-СМ  та
фельдшерських пунктів Центру. 

Механізм виконання Програми
Для  забезпечення  виконання  завдань  Програми  необхідно  виконати  такі

заходи: 
- Забезпечити  реалізацію  державної  політики  у  сфері  розвитку  матеріально-

технічного стану закладів Центру ;
- Зменшити  до  рівня  експлуатаційної  безпеки  знос  основних  фондів  у

амбулаторій ЗП-СМ та фельдшерських пунктів Центру;
- Поліпшити якість медичного обслуговування населення;
- Поліпшити умови перебування пацієнтів та медичних працівників;
- Створити прозорий механізм взаємодії органів місцевого  самоврядування, 

підприємств та громадськості, спрямований на вирішення проблемних питань у 
сфері медичної допомоги населенню Лиманської об’єднаної громади.

Очікувані результати
 Виконання Програми дасть можливість: 
- створити сприятливі умови для перебування пацієнтів в амбулаторіях ЗП-СМ і

фельдшерських пунктів Центру; 
- провести  комплексну  модернізацію  і  технічне  переоснащення  будівель

амбулаторій  ЗП-СМ  та  фельдшерських  пунктів  Центру  з  метою  зменшення
ресурсоспоживання  і  дотримання  екологічних  нормативів  та  норм
протипожежного захисту; 

- зменшити  до  рівня  експлуатаційної  безпеки  зношеність  основних  фондів
амбулаторій  ЗП-СМ  та  фельдшерських  пунктів  Центру  та  витрати  на  їх
утримання; 

- забезпечити сталу та ефективну роботу медичних працівників, підвищити рівень
безпеки систем життєзабезпечення об’єднаної громади; 

- забезпечити  надання  медичної  допомоги  населенню  Лиманської  об’єднаної
громади належної якості відповідно до вимог національних стандартів; 

- забезпечити збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази,  її
модернізація.

Фінансове забезпечення виконання Програми
Джерелами фінансування Програми є кошти місцевих бюджетів, інші.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання Програми

2017 2018 Усього  витрат  на
виконання
Програми(тис.грн)

Обсяг ресурсів, усього (тис.грн) 
у тому числі:

17300,000 7700,000 25000,000

Місцевий бюджет 17300,000 7700,000 25000,000

Програма розроблена КЗ «Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна».
                                                                          
Головний лікар
КЗ «Лиманський ЦПМСД 
ім..М.І.Лядукіна» Ю.М.Чалий

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц


