
 

 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я  

      20.10.2021                                                                                              №_490__ 
                                                            м. Лиман 

 
 
 
Про схвалення проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 
№ 7/73-4509 «Про затвердження комплексної Програми 
утримання закладів первинного та вторинного рівня 
надання медичної допомоги на 2020-2022 роки»» 
 
 
 Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 «Про затвердження комплексної 
Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної 
допомоги на 2020-2022 роки»», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення міської ради Про 
внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 «Про 
затвердження комплексної Програми утримання закладів первинного та 
вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки»» (проект 
рішення додається) 

 

 
 
 

Міський голова        О. В. Журавльов   
                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Проект 
 

 

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

                                                                                                                  №________ 
                                                            м. Лиман 
 
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 
19.12.2019 №7/73-4509 «Про затвердження 
комплексної Програми утримання закладів 
первинного та вторинного рівня надання 
медичної допомоги на 2020-2022 роки» 
 

На підставі листів комунального некомерційного підприємства «Лиманська 
центральна районна лікарня» від 01.10.2021 №1271, 1272 від 19.10.2021 №1342 та 
листа комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Лиманської міської ради від 30.09.2021 №974, для 
удосконалення роботи галузі охорони здоров’я, враховуючи Закони України «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 
№2168-VIII та «Про внесення зміни до Бюджетного Кодексу України» від 
07.12.2017 №2233-VIII, керуючись п. 21, п. 22 ч.1, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 89 Бюджетного кодексу України, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня 
надання медичної допомоги на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 19.12.2019 №7/73-4509: 
1.1. Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та 
профілактика ВІЛ-інфекції»: 
- захід «Забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту, їх 
обов'язкове страхування» зменшити на суму 1,4 тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «11,4» змінити на «10,0» 
в стовпчику 9 цифри «3,9» змінити на «2,5» 
виконавець КНП «КНП «Лиманська ЦРЛ». 
1.2. Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика 
захворювання» 
- захід «Придбання витратних матеріалів для проведення безоплатного 
рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження» зменшити на суму 11,0 тис. 
грн. та 
в стовпчику 7 цифри «92,8» змінити на «81,8» 
в стовпчику 9 цифри «11,0» змінити на «0,0» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
 
 



- захід «Придбання продовольчих пакетів для хворих на амбулаторному лікуванні» 
зменшити на суму 36,9 тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «123,2» змінити на «86,3» 
в стовпчику 9 цифри «49,0» змінити на «12,1» 
виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради. 
- захід «Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед 
дитячого населення віком від 4 до 14 років» зменшити на суму 9,4 тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «678,6» змінити на «669,2» 
в стовпчику 9 цифри «227,3» змінити на «219,7» 
виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради. 
1.3. Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий 
діабет»  
- захід «Забезпечення системою безперервного моніторінгу глюкози для дітей» 
зменшити на суму 3,8 тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «462,1» змінити на «458,3» 
в стовпчику 9 цифри «187,2» змінити на «183,4» 
виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради. 
1.4. Напрямок діяльності «Забезпечення населення області медичними 
імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема 
сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо.» 
- захід «Закупівля анотоксинів та сироваток» зменшити на суму 53,0 тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «155,4» змінити на «102,4» 
в стовпчику 9 цифри «53,0» змінити на «0,0» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
1.5. Напрямок діяльності «Забезпечення пільгової категорії населення» 
- захід «Медикаменти для хворих після пересадки органів і тканин» зменшити на 
суму 10,1тис. грн. та 
в стовпчику 7,9 цифри «50,7» змінити на «40,6» 
виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради. 
1.6. Напрямок діяльності «Забезпечення ветеранів ВОВ» 
- захід «Надання якісної стаціонарної допомоги» зменшити на суму 34,9 тис. грн. 
та 
в стовпчику 7 цифри «188,8» змінити на «153,9» 
в стовпчику 9 цифри «64,4» змінити на «29,5» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
1.7. Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на гемофілію факторами 
згортання крові для надання екстреної медичної допомоги» 
- захід «Придбання препаратів факторів згортання крові для дорослих» зменшити 
на суму 49,4 тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «145,3» змінити на «95,9» 
в стовпчику 9 цифри «49,6» змінити на «0,2» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
1.7. Напрямок діяльності «Забезпечення жінок фертільного віку та вагітних» 
- захід «Безоплатне проведення сучасними методами пренатальної діагностики 
вродженої та спадкової патології вагітних груп ризику» зменшити на суму 35,1 
тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «70,2» змінити на «35,1» 
в стовпчику 9 цифри «35,1» змінити на «0,0» 
 
 



виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
1.8. Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на орфанні захворювання»  
- захід «Придбання лікувального харчування для дитини» збільшити на суму 58,5 
тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «736,6» змінити на «795,1» 
в стовпчику 9 цифри «253,9» змінити на «312,4» 
виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради. 
1.9.Напрямок діяльності «Оплата праці медичних працівників закладів охорони 
здоров'я вторинного рівня»: 
- захід «Видатки на оплату праці працівникам» зменшити на суму 120,0 тис. грн та 
в стовпчику 7 цифри «10344,4» змінити на «10224,4» 
в стовпчику 9 цифри «289,8» змінити на «169,8»; 
- захід «Нарахування на оплату праці» зменшити на суму 4,4 тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «2265,9» змінити на «2250,3» 
в стовпчику 9 цифри «63,8» змінити на «48,2» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
1.10. Напрямок діяльності «Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я 
для їх стабільного функціонування»: 
- захід «Закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 
(канцтовари,підписка на періодичні видання, господарські товари, типографічної 
продукції, ГСМ, автозапчастин, тощо)» збільшити на суму 8,0тис. грн. 
в стовпчику 7,9 цифри «4,0» змінити на «12,0» 
виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради. 
- захід «Оплата енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, електроенергія, природний газ, придбання твердого палива та 
дров), оплата за вивіз сміття» збільшити на суму 1997,4 тис. грн. 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
в стовпчику 7 цифри «16644,5» змінити на «18641,9» 
в стовпчику 9 цифри «3830,4» змінити на «5827,8» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
1.11. Напрямок діяльності «Розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я» 
- захід «Придбання медичного обладнання(автоматичний гематологічний 
аналізатор Micro CC-20 Plus, аналізатор сечі HTI CL-50 Plus» зменшити на суму 
0,2 тис. грн та 
в стовпчику 7,9 цифри «250,0» змінити на «249,8» 
виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради. 
- захід «Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності будівель по об’єкту 
«Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований за 
адресою: вул. Гасієва(Чапаєва) 36а, м. Лиман, Донецької області». Коригування.» 
зменшити на суму 0,8 тис. грн та 
в стовпчику 7,9 цифри «19,4» змінити на «18,6» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
- захід «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове 
будівництво кисневої станції з генератором кисню з комплектом обладнання і 
підключення корпусів до медичного газопостачання КНП «Лиманська центральна 
районна лікарня» за адресою: м. Лиман, вул.. Незалежності, 64» зменшити на 
суму 4,9 тис. грн та 
в стовпчику 7,9 цифри «130,0» змінити на «125,1» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
 
 



- захід «Придбання котлів опалювальних твердопаливних для амбулаторій ЗПСМ 
смт.Зарічне та с.Нове» зменшити на суму 6,1 тис. грн та 
в стовпчику 7,9 цифри «152,5» змінити на «146,4» 
виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради. 
- доповнити заходом «Поточний ремонт балкону терапевтичного корпусу за 
адресою: м. Лиман, вул. Гасієва 36а» у сумі 42,0 тис. грн. 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
1.12. Напрямок діяльності «Забезпечення противоепідемічних заходів»  
- змінити захід  «Засобами індивідуального захисту, виробами медичного 
призначення, дезинфікуючими засобами» на захід «Засобами індивідуального 
захисту, виробами медичного призначення, дезинфікуючими засобами, 
лікарськими  засобами» і збільшити на суму 268,4 тис. грн. та 
в стовпчику 7 цифри «1094,4» змінити на «1362,8» 
в стовпчику 9 цифри «0,0» змінити на «268,4» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
- захід «Придбання медичного та лабораторного обладнання» 
в стовпчику 7 цифри «1001,0» змінити на «1318,0» 
в стовпчику 9 цифри «0,0» змінити на «317,0» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
- захід «Придбання кисню медичного газоподібного» 
в стовпчику 7 цифри «292,0» змінити на «323,6» 
в стовпчику 9 цифри «0,0» змінити на «31,6» 
виконавець КНП «Лиманська ЦРЛ». 
2.Затвердити Додаток до Програми в новій редакції (додається). 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук), заступника 
міського голови Афоніна Ю.А.  

 

Міський голова                                                                                    О. В. Журавльов 

 

 



Додаток до Програми 

ПерелікзаходівщодозабезпеченнявиконаннязавданьПрограми 

Названапрям
кудіяльності 
(пріоритетніз

авдання) 

  Перелікзаходівпрограми 
Строкви
конання
заходу 

Виконавці 
Джерелафі
нансування 

Орієнтованіобсягифінансування 
(вартість), тис.грн., у тому числі по 

роках: 
Очікуванийрезультат 

Всього 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Організаційн
о-правові 
засади 
управлінняох
ороноюздоро
в'я 

1 Впровадженняелектронног
одокументообігу в закладах 
охорониздоровя (послуги з 
проектуваннямережі,  
придбаннякомплексноїсист
емизахистуінформації, 
мережевогообладнання для 
підключення до серверу 
департаменту 
охорониздоровя) 

2020-
2021 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

600,0 600,0 0,0 0,0 Завершенняінформатиза
ціїзакладівохорониздоро
вя до кінця 2021 року, 
підключення до 
єдиногоелектронногомед
ичного простору. 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ".   

бюджет 
ОТГ 

1665,7 1204,4 461,3 0,0 Послуги з 
проектуваннямережі, 
забезпеченняпрограмни
мзабезпеченням, 
придбанняммережевогоо
бладнання, локальною 
компьютерною мережою 

Забезпе
ченняхв
орих на 
ВІЛ-
інфекці
ю і 
СНІДта 
профіла
ктика 
ВІЛ-
інфекції 

1. Придбання тест/систем, 
реактивів та систем 
відборукровізадлядобровіл
ьногоконсультування і 
тестування на ВІЛ-
інфекціюнаселення і 
вагітних 
 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ".   

бюджет 
ОТГ 

222,8 70,8 76,0 76,0 

Довести 
скрінінговедослідження
населення на ВІЛ-
інфекцію 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

307,68 66,1 105,88 135,7 

2 Забезпеченнямедичнихпрац
івниківзасобамиіндивідуаль
ногозахисту, 
їхобов'язковестрахування 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ 

 
бюджет 
ОТГ 

10,0 3,6 2,5 3,9 Страхуваннямедичнихпр
ацівників на ВІЛ-
інфекції 

2021 рік КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

0,02 0,0 0,02 0,0 



3 Придбаннямолочнихсуміш
ей для дітей, 
народженихвід ВІЛ-
інфікованихматерів 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

92,4 28,8 30,8 32,8 Забезпеченнямолочними
сумішаминовонароджен
их 

Забезпечення
хворих на 
туберкульоз 
та 
профілактика
захворюванн
я 

1. Придбаннявитратнихматері
алів для 
проведеннябезоплатногоре
нтгенологічного та 
бактеріоскопічногообстеже
ння 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

81,8 29,3 0,0 52,5 Виявленняхворих на 
туберкульоз,  
шляхомпроведеннябезоп
латногорентгенологічног
о та 
бактеріоскопічногообсте
ження 

2 Придбанняпродовольчихпа
кетів для хворих на 
амбулаторному лікуванні 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

86,3 25,2 12,1 49,0 Забезпеченняхворих на 
туберкульоз на 
амбулаторному 
лікуваніпродовольчими 
пакетами 

3 Забезпеченнящорічногопро
веденнятуберкуліно-
діагностикисереддитячогон
аселеннявікомвід 4 до 14 
років 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

669,2 224,0 217,9 227,3 Забезпеченняохопленнят
уберкуліно-
діагностикоюнеменше 
98 
відсотківдитячогонаселе
ннявікомвід 4 до 14 
років (щороку) 

Забезпечення
хворих на 
цукровий та 
нецукровийді
абет 

1 Забезпечення системою 
безперервногомоніторінгуг
люкози для дітей 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

458,3 87,7 183,4 187,2 Повнезадоволення в 
2020 - 2022 роках, 
потреби дітейхворих на 
цукровийдіабет 
системою 
безперервногомоніторінг
углюкози 
(Ресивер,Трансмітер,Сен
сор, тощо) 

2 Забезпеченняцукрознижую
чими препаратами та 
лікарськимизасобами для 
нецукровогодіабету 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

177,0 10,0 83,5 83,5 Забезпеченняцукрозниж
уючими препаратами та 
лікарськимизасобами 
для нецукровогодіабету 
за 
рахунокпільговихрецепт
ів 

Забезпечення
хворих на 
вірусний 
гепатит С,В 
 

1 Оплата послуг, 
придбанняпредметівмедичн
огопризначення для 
обстеження на гепатит С,В 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

64,7 12,9 25,9 25,9 Зниження темпу 
розповсюдженнязахвор
ювання, 
своєчасневиявлення 



Забезпечення
населенняоб
ластімедични
миімунобіол
огічними 
препаратами 
противакцин
окерованихін
фекцій, 
зокрема 
сказу, 
правцю, 
ботулізму, 
туляреміїтощ
о. 

1 Закупівляанотоксинівтасир
оваток 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

102,4 49,4 0,0 53,0 Повнезабезпечення, в 
2020-2022 роках, 
потреби населення ОТГ 
в вакцинах та 
сироватках для 
імунопрофілактики як за 
календарем щеплень, так 
і екстреноїпротичказу, 
правцю, ботулізму, 
туляремії, тощо. 

2 Закупівлявакцинипротигри
пу 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

230,0 30,0 100,0 100,0 Повнезабезпечення за 
рахуноккоштівпрограми, 
засобівімунопрофілакти
кигрипу в групахризику 
в 2020-2022 роках 

Забезпечення
пільговоїкате
горіїнаселен
ня 

1 Зубнимпротезуванням 2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

166,8 53,0 56,9 56,9 Забезпеченнябезоплатни
м та 
пільговимзубопротезува
нняпільговоїкатегоріїнас
елення 

2 Медикаментами 2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 
 

бюджет 
ОТГ 

1529,4 517,8 505,8 505,8 Забезпеченнябезоплатно
го та 
пільговоговідпускулікар
ськихзасобів за 
рецептами лікарів 

3 Медикаментами для 
наданняпаліативноїдопомо
ги, 
придбанняспеціальнихреце
птурнихбланків для 
випискинаркотичнихпрепа
ратів 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

645,3 145,3 250,0 250,0 Забезпеченнябезоплатно
го та 
пільговоговідпускулікар
ськихзасобів за 
рецептами лікарів 

4 Слуховимиапаратами 2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

1027,0 351,9 312,5 362,6 Забезпеченняпільговоїка
тегоріїнаселенняслухови
миапаратами 

5 Засобамитехнічноїреабіліта
ції 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

718,1 181,2 304,3 232,6 Забезпеченняпільговоїка
тегоріїнаселеннязасобам
итехнічноїреабілітації 
(памперси для дорослих 
та дітей) 

6 Придбаннярецептурнихбла
нків 

2020-
2022 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської

бюджет 
ОТГ 

7,4 2,8  2,3 2,3 Забезпеченнярецептурни
ми бланками для 
своєчасноговідпускуліка
рськихзасобів 



роки міськоїради 

 

7 Медикаменти для хворих 
після пересадки органів і 
тканин 

2021 рік КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

40,6 0,0 40,6 0,0 Забезпеченняпільговоїка
тегоріїнаселення 
медикаментами після 
пересадки органів та 
тканин 

Забезпечення
ветеранів 
ВОВ 

1. Наданняякісноїстаціонарно
їдопомоги 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

 
 
бюджет 
ОТГ 

 
 
153,9 

 
 
60,0 

 
 
29,5 

 
 
64,4 

Забезпеченняветеранів 
ВОВ 
якісноюстаціонарноюдо
помогою(харчування, 
лікування)  

Забезпечення
хворих на 
гемофілію 
факторами 
згортаннякро
ві для 
наданняекстр
еноїмедичної
допомоги 

 Придбанняпрепаратівфакто
рівзгортаннякрові для 
дорослих 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

     Забезпеченняхворихдоро
слоговіку препаратами 
факторівзгортаннякрові  
(Фленокс, тощо)  

1.  бюджет 
ОТГ 

95,9 46,2 0,2 49,5 

Забезпечення
жінокфертіль
ноговіку та 
вагітних 

1 Придбанняконтрацептивів 
(оральні, бар'єрні, ВМК 
таінші) дляжінок, 
якимвагітністьтапологизагр
ожуютьжиттю 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

0,0 0,0 0,0 0,0 Забезпечення жінок 
фертільного віку 
контрацептивами 
(Фємоден - таблетки, 
внутрішньоматкові 
спіралі, тощо)  

2 Безоплатнепроведеннядобр
овільногомедичногообстеж
енняосіб на TORCH - 
інфекцію 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

39,6 9,6 15,0 15,0 Своєчасневиявлення 
TORCH - інфекції. 

3 Забезпечення 
медикаментами для 
профілактикигеморогічн
ого синдрому у 
новонароджених 

2021 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

9,0 0,0 4,5 4,5 придбаннямедикамент
івКанавіт,тощо 

 

4 Придбаннямедикаментів 
для 
наданняневідкладноїдоп
омоги при 

2021 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

11,8 0,0 5,9 5,9 придбанняпрепаратуА
угментину,тощо 



септичнихускладненнях 

5 Безоплатнепроведеннясу
часними методами 
пренатальноїдіагностики
вродженої та 
спадковоїпатологіївагітн
ихгрупризику 

2021 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

35,1 0,0 0,0 35,1 своєчасневиявленнявр
одженої та 
спадковоїпатологіївагі
тнихгрупиризику 

6 Придбання для 
новонароджених та 
кисневозалежних в т.ч. 
для 
недоношенихпуповиних
затискачів та канюль 
назальних 

2021 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

5,4 0,0 2,7 2,7 придбанняпуповинни
хзатискачів, 
канюліназальні, тощо 

7 Забезпеченняцитологічн
огообстеженняжінок 

2021 рік КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

 

бюджет 
ОТГ 

230,7 0,0 51,8 178,9 цитологічнеобстеженн
яжінок фертильного 
віку та вагітних 

Безкоштовне
харчуванняді
теймалозабез
печенихсімей 

1 

Забезпеченнябезкоштовним
харчуваннядітеймалозабезп
еченихсімей 
(молочнісуміші, тощо) 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

126,5 38,7 43,9 43,9 Довести 
показникзабезпеченнябе
зкоштовнимхарчуванняд
ітеймалозабезпеченихсі
мей до 100 % до 
потреби. 

Забезпечення
хворих на 
орфаннізахво
рювання 

1 Закупівлялікарськихзасобів 
для хворихдорослих 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

389,0 149,0 120,0 120,0 Забезпеченняхворихдоро
слих медикаментами за 
рахунокпільговихрецепт
ів 

2 Закупівлялікарськихзасобів 
для хворихдітей 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

120,0 20,0 50,0 50,0 Забезпеченняхворихдіте
й медикаментами за 
рахунокпільговихрецепт
ів 



3 Придбаннялікувальногохар
чування для дитини 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

795,1 226,7 312,4 256,0 Забезпеченнялікувальни
мхарчуваннямдитини 
(Comida PKU B, тощо) 

Оплата 
працімедичн
ихпрацівникі
взакладівохо
рониздоров'я
вторинногорі
вня 

1 Видатки на оплату 
праціпрацівникам 

2020-
2021 
роки, 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

10224,4 9839,4 169,8 215,2  
Забезпечення оплатою 
працімедичнихпрацівни
ківзакладівохорониздоро
вявторинногорівня 

2 Нарахуваннянаоплатупраці 2020 -
2021 

роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

2250,3 2154,8 48,2 47,3 

Забезпечення 
медикамента
ми та 
предметами 
медичногопр
изначення 
для 
наданнясвоєч
асної та 
якісноїмедич
ноїдопомоги 

1 Придбаннямедикаментів та 
предметівмедичногопризна
чення 

2020 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

224,9 224,9 0,0 0,0 Забезпеченняматеріальн
отехнічноїбазизакладіво
хорониздоров'я для 
якісного та 
своєчасногонаданнямеди
чноїдопомоги 

Забезпечення
утриманняза
кладівохорон
издоров'я для 
їхстабільного
функціонува
ння 

1 Закупівляпредметів, 
матеріалів, обладнання та 
інвентарю 
(канцтовари,підписка на 
періодичнівидання, 
господарськітовари, 
типографічноїпродукції, 
ГСМ, автозапчастин, тощо) 
 
 
 

2020 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

371,0 371,0 0,0 0,0 Забезпеченняматеріальн
отехнічноїбазизакладіво
хорониздоров'я для 
якісного та 
своєчасногонаданнямеди
чноїдопомоги 

2021 рік КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

12,0 0,0 12,0 0,0 



2 Оплатапослуг (повірка, 
технічнеобслуговуваннятар
емонтмедичноготаіншогоо
бладнання, 
програмнезабезпечення, 
орендаприміщень, 
страхуванняавтотранспорту
таводіїв, послугиохорони, 
касовеобслуговування, 
послугилабораторій, 
промивкасистемиопалення
опалювальнихобєктівКНП
ЛиманськаЦРЛ» 
заадресоюм.Лиманвул.Неза
лежності,64, вул.Гасієва 
36а, тощо)  

2020 -
2021 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

583,4 484,2 99,2 0,0 Стабільнефункціонуванн
язакладівохорониздоров'
я 

2020 -
2021 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

121,0 119,7 1,3 0,0 

3 
Придбанняпродуктівхарчув
ання 

2020 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 351,7 351,7 0,0 0,0 

Забезпеченняхарчування
мхворих, якізнаходяться 
на лікуванні у 
стаціонарах 

4 Оплатавидатківнавідрядже
ння 

2020 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" бюджет 

ОТГ 
5,3 5,3 0,0 0,0 

Забезпечення оплати 
видатків на 
відрядженняпрацівників 
для 
своєчаснихвирішенняорг
анізаційнихпитаньзаклад
івохорониздоров'я 

5 
Оплата видатків на 
навчанняпрацівників з 
видачеюпосвідчень 

2020 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" бюджет 

ОТГ 
15,9 15,9  0,0 0,0 

Забезпеченнянавчанняпр
ацівників з 
охоронипраці, по 
питаннямпожежноїбезпе
ки, навчання на міських 
та обласних курсах ЦО 

6  

Оплата енергоносіїв 
(тепопостачання, 
водопостачання та 
водовідведення, 
електроенергія, природний 
газ, придбання твердого 
палива та дров), оплата за 
вивізсміття 

2020-
2022 
роки 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

18641,9 5466,7 5827,8 7347,4 
Стабільнефункціонуванн
язакладівохорониздоров'
я 2020-

2022 
роки 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

4627,8 1459,6 1283,5 1884,7 

7 Виплатипенсій і допомоги 

2020 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

159,0 159,0 0,0 0,0 

Виплатапенсій  і 
допомогипрацівникамза
кладівохорониздоров'я 
(пільговапенсія) 



8 
Іншіпоточнівидатки 
(оплата за податок на 
землю) 

2020 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" бюджет 

ОТГ 
10,6 10,6 0,0 0,0 

Забезпеченняобов'язкови
хвиплат до бюджету 
(податок на землю, 
податок на воду) 

9 Іншіпоточнівидатки(оплата 
за  видачусертифікату) 

2021 рік КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

10,4 0,0 10,4 0,0 

Забезпеченняобов'язкови
хвиплат до 
бюджету(оплата за 
видачусертифікату 

Розвитокінф
раструктурис
истемиохоро
низдоров'я 
 
 

1 

Капітальний ремонт 
амбулаторії ЗП-СМ смт. 
Нове КНП "ЦПМСД" 
Лиманськоїміської ради" 

2020 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

1692,9 1692,9 0,0 0,0 

Покращенняматеріально
-
технічноїбазилікувально
-профілактичного 
закладу міста та району, 
підвищеннярівня 
комфорту хворих та 
умов 
працімедичнихпрацівни
ків 

2 

Капітальний ремонт 
амбулаторії ЗП-СМ смт. 
Новоселівка КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманськоїміської ради" 

2020 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

1121,4 1121,4 0,0 0,0 

3 

Капітальний ремонт 
амбулаторії ЗП-СМ смт. 
Дробишеве КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманськоїміської 
ради» 

2020 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

1291,8 1291,8 0,0 0,0 

4 
Придбанняофісних та 
медичнихмеблів 

2020 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міськоїради 

бюджет 
ОТГ 

100,0 100,0 0,0 0,0 

 
5 

Придбаннямедичногооб
ладнання 
(лапороскопічнастійка, 
апаратштучноївентиляці
їлегенів, ендоскопічна 
система з 
відеоендоскопом, 12- 
канальнийхолтерівський
добовиймонітор ЕКГ та 
АТ, 
приліжковімоніторипаці
єнта) 

2020 рік 
КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

7340,7 7340,7 0,0 0,0  



6 

Коригування проектно- 
кошторисноїдокументаці
ї по об’єкту: 
Капітальний ремонт 
будівліінфекційноговідді
лення» за адресою: м. 
Лиман, вул. 
Незалежності,64  

2020 рік 
КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

392,6 392,6 0,0 0,0 

7 

придбання медичного 
обладнання      
(професійний 
дефібрилятор 
експертного рівня, 
пульсоксиметр, 
інфузійний насос, 
кисневий концентратор, 
хірургічний аспіратор, 
гістероскоп) 

2020 рік 
КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

1206,88 1206,88 0,0 0,0 

8 

Придбання віконих та 
дверних блоків з 
однокамерним 
склопакетом 

2020 рік 
КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

36,3 36,3 0,0 0,0 

9 

Придбання меблів 
офісних для 
ординаторської 
хірургічного відділення 

2020 рік 
КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

22,8 22,8 0,0 0,0 

 

10 
Придбання офісних 
меблів 2020 рік 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 9,8 9,8 0,0 0,0 

 

11 

Поточний ремонт 
приміщень під 
стоматологічне 
відділення за адресою 
вулиця К. Гасієва,36а  

2020 рік 
КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

 

бюджет 
ОТГ 190,0 190,0 0,0 0,0 



12 
 

Виготовленняробочого 
проекту по об’єкту " 
Капітальний ремонт 
інженерних мереж 
амбулаторії ЗП- СМ смт. 
Зарічнетехнічний ресурс 
якихвичерпано, за 
алресою: вул. 
Центральна104 смт. 
ЗарічнеЛиманський р-н, 
Донецькаобласть" 

2020 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 
 

 

бюджет 
ОТГ 

43,2 43,2 0,0 0,0 

13 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації та 
виконання її експертизи 
по об’єкту 
"Реконструкція(з 
термомодернізацією) 
будівлі інфекційного 
відділення 
Комунального 
некомерційного 
підприємства"Лиманськ 
а центральна районна 
лікарня", за адресою: 
вул. Незалежності, 
буд.64 м. Лиман 
Донецькоїобласті" 

2021 рік 

 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 446,4 0,0 446,4 0,0 

 14 

Придбання медичного 
обладнання(автоматични
й гематологічний 
аналізатор MicroCC-20 
Plus, аналізатор сечі 
HTICL-50 Plus 

2021 рік 

 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 249,8 0,0 249,8 0,0  



15 

Технічне обстеження 
частини будівлі 
Лиманської центральної 
районної лікарні по вул. 
Незалежності,64,у м. 
Лиман Донецької 
області 

2021 рік 

 
 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

49,5 0,0 49,5 0,0 

16 

Закупівляматеріалів для 
проведення поточного 
ремонту 
фельдшерського пункту 
смт. Дробишеве силами 
мешканців 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міської 
ради 
 

бюджет 
ОТГ 29,7 0,0 29,7 0,0 

17 

Проведення контрольно- 
геодезичного знімання 
по об’єкту 
 «Капітальний ремонт 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини смт. 
Дробишеве КЗ 
«Лиманський ЦПМСД 
ім. М. І. Лядукіна». 
Коригування. 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 
 

бюджет 
ОТГ 10,1 0,0 10,1 0,0 

18 

Проведення контрольно- 
геодезичного знімання 
по об’єкту «Капітальний 
ремонт амбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини смт. 
Зарічне КЗ «Лиманський 
ЦПМСД ім. М. І. 
Лядукіна» .Коригування. 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міської 
ради 
 

бюджет 
ОТГ 20,5 0,0 20,5 0,0 



19 

Виконання технічного 
нагляду за будівельними 
роботами по об’єкту: 
«Капітальний ремонт 
частини будівлі 
Лиманської центральної 
районної лікарні по вул. 
Незалежності, 64 в місті 
Лиман Донецькоїобласті 
 

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 49,5 0,0 49,5 0,0 

 

20 

Виготовлення 
сертифікату 
енергетичної 
ефективності будівель 
по об’єкту 
«Реконструкція будівлі 
аптеки під 
діагностичний центр, 
розташований за 
адресою: 
вул.Гасієва(Чапаєва) 
36а, м. Лиман, 
Донецької області». 
Коригування. 
 

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 18,6 0,0 18,6 0,0 

21 

Проведення 
контрольного  
геодезичного  знімання 
М 1:500 об’єкту 
«Реконструкція будівлі 
аптеки під 
діагностичний центр, 
розташований за 
адресою: вул.Гасієва 
(Чапаєва) 36а, м. Лиман, 
Донецької області». 
Коригування 

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 14,8 0,0 14,8 0,0  



 

22 

Проведення 
передпроектних робіт з 
аналізу джерел та систем 
теплопостачання з 
наданням рекомендації 
щодо впровадження 
заходів з 
енергозбереження 
закладів КНП 
«ЦПМСД» Лиманської 
міської ради 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

6,8 0,0 6,8 0,0 

 

23 

Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації по об’єкту 
«Капітальний ремонт 
котельні амбулаторії 
ЗПСМ с. Нове КНП 
«ЦПМСД» Лиманської 
міської ради" 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

48,4 0,0 48,4 0,0 

24 

Виготовленняробочого 
проекту по 
об’єкту«Капітальний 
ремонт інженерних 
мереж амбулаторії ЗП-
СМ смт. 
Зарічнетехнічний ресурс 
якихвичерпано, за 
адресою: вул. 
Центральна, 104 смт. 
Зарічне, Лиманський р-
н, 
Донецькаобласть.(Кориг
ування).» 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

48,4 0,0 48,4 0,0 



25 

Розробка проектної 
документації із 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки в постійне 
користування під 
будівництво та 
обслуговування 
модульної котельні, 
площею 0,0300 га, яка  

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

13,4 0,0 13,4 0,0 

 

 
знаходиться м. Лиман, 
Донецької області 
 

       

 

26 

Проведення експертизи 
проектної документації 
по об’єкту «Капітальний 
ремонт навісу вхідної 
групи приймального 
відділення Лиманської 
центральної районної 
лікарні по 
вул..Незалежності, 64 в 
місті Лиман Донецької  
області» 
 
 

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

8,0 0,0 8,0 0,0 

27 

Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації по об’єкту: 
«Нове будівництво 
кисневої станції з 
генератором кисню з 
комплектом обладнання 
і підключення корпусів 
до медичного 
газопостачання КНП 
«Лиманська центральна 
районна лікарня» за 
адресою: м. Лиман, вул.. 
Незалежності, 64» 
 
 

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

125,1 0,0 125,1 0,0 

Покращенняматеріально
-
технічноїбазилікувально
-профілактичного 
закладу міста та району, 
підвищеннярівня 
комфорту хворих та 
умов 
працімедичнихпрацівни
ків 



28 

«Придбання котлів 
опалювальних 
твердопаливних для 
амбулаторій ЗПСМ 
смт.Зарічне та с.Нове» 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

146,4 0,0 146,4 0,0 

Забезпечення 
безперебійного 
функціонування системи 
опалення амбулаторій 
ЗПСМ 

 

29 

Виготовлення 
технічного паспорту на 
громадський будинок з 
господарськими 
(допоміжними) 
будівлями та спорудами, 
розташованими за 
адресою: вул. Поштова 
б.58-а м. Лиман 
Донецької області 

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

4,1 0,0 4,1 0,0 

Покращенняматеріально
-
технічноїбазилікувально
-профілактичного 
закладу міста та району, 
підвищеннярівня 
комфорту хворих та 
умов 
працімедичнихпрацівни
ків 

30 

Виготовлення технічного 
паспорту на громадський 
будинок з господарськими 
(допоміжними) будівлями 
та спорудами, за адресою: 
м. Лиман вул. 
Незалежності б.64 
Донецької області, які 
використовуються КНП 
«Лиманська ЦРЛ» та КНП 
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» 
Лиманської міської ради 

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

37,5 0,0 37,5 0,0 

31 

Поточний ремонт 
покрівлі будівлі 
амбулаторії ЗПСМ с. 
Торське 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

13,0 0,0 13,0 0,0 

32 

Промивка системи 
опалення будівлі КНП 
«ЦПМСД» Лиманської 
міської ради за адресою 
вул. Незалежності,64А 
м. Лиман 

2021 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 

бюджет 
ОТГ 

10,0 0,0 10,0 0,0 



33 

Поточний ремонт 
балкону терапевтичного 
корпусу за адресою: м. 
Лиман, вул. Гасієва,36а 
 

2021 рік 
КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 
 

бюджет 
ОТГ 

42,0 0,0 42,0 0,0 

Забезпечення 
противоепіде
мічних 
заходів 

1 

Засобами 
індивідуального захисту, 
виробами медичного 
призначення, 
дезинфікуючими 
засобами, лікарськими  
засобами. 

2020 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 
 
 

бюджет 
ОТГ 

877,4 877,4 0,0 0,0 

Забезпеченняпрацівникі
взасобамизахисту 

КНП  
"Лиманська 
ЦРЛ" 
 
 

бюджет 
ОТГ 

1362,8 1094,4 268,4 0,0 

2 
Придбанняпаливно- 
мастильнихматеріалів 

2020 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської
міської 
ради 
 
 
 

бюджет 
ОТГ 

18,2 18,2 0,0 0,0 
Забезпеченняпрацівникі
в для 
перевезеннямедичнихпр
ацівників на період 
карантину КНП 

"Лиманська 
ЦРЛ" 
 
 

бюджет 
ОТГ 

37,1 37,1 0,0 0,0 

3 
Придбаннямедичного та 
лабораторного 
обладнання 

2020 рік 

КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської 
ради 
 

бюджет 
ОТГ 

129,6 129,6 0,0 0,0 
Запобіганнявиникненню 
та 
поширеннюкоронавірусн
оїхвороби КНП 

"Лиманська 
ЦРЛ" 
 

бюджет 
ОТГ 

1318,0 1001,0 317,0 0,0 

4 
Придбаннякиснюмедичн
огогазоподібного 

2020 рік 
КНП 
"Лиманська 

бюджет 
ОТГ 

323,6 292,0 31,6 0,0 
Забезпечення киснем 
медичнимхворих на 
гоструреспіраторну 



ЦРЛ" 
 
 
 

хворобу COVID-19  
спричиненою SARS-
CoV-2 

 

5 Заробітна плата 2020 рік 
КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 

бюджет 
ОТГ 

655,7 655,7 0,0 0,0 
Забезпечення доплат до 
заробітної плати для 
щобезпосередньозайняті 
у ліквідаціїепідемії та 
здійсненнязаходів з 
запобіганняпоширеннюг
остроїреспіраторноїхвор
оби та 
лікуванняпацієнтів 

6 Нарахування на заробітну 
плату 

2020 рік 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ" 
 
 

бюджет 
ОТГ 

144,3 144,3 0,0 0,0 

    Разом       68231,58 42605,28 12868,8 12757,5   

 
Розробленоначальником відділуобліку та звітності                Н. І. Манцева 
 

Секретарміської ради                                                                                             Н.В. Ляшко 
  
  

        

  
    

                

 


