
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________ 

 

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 «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради від 06.05.2021 

№483 та від 01.06.2021 №563 , 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 « Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля 

добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних» 

в стовпчику 7 цифри «325,49» змінити на «318,68» 

в стовпчику 9 цифри «135,68» змінити на «128,88» 

виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради; 

1.2. Напрямок діяльності «Розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я»: 

-доповнити заходом «Проведення передпроектних робіт з аналізу джерел та систем 

теплопостачання з наданням рекомендації щодо впровадження заходів з 

енергозбереження закладів КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради» у сумі 6,8 тис. 

грн.; 

-доповнити заходом «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт котельні амбулаторії ЗПСМ с. Нове КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради» у сумі 48,4 тис. грн. 



-доповнити заходом «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт котельні амбулаторії ЗПСМ смт. Зарічне КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради» у сумі 48,4 тис. грн. 

виконавець КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради; 

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 

Перелік заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми  

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

  Перелік заходів програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані обсяги фінансування 

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

роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Організаційно-

правові засади 

управління 

охороною здоров'я  

1  

 

 

Впровадження електронного 

документообігу в закладах 

охорони здоровя (послуги з 

проектування мережі,  

придбання комплексної 

системи захисту інформації, 

мережевого обладнання для 

підключення до серверу 

департаменту охорони 

здоровя) 

2020-

2021 

 роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

600,0 600,0 0,0 0,0 Завершення 

інформатизації 

закладів охорони 

здоровя до кінця 

2021 року, 

підключення до 

єдиного 

електронного 

медичного простору. 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ".   

бюджет 

ОТГ 

1704,4 1204,4 500,0 0,0 Послуги з 

проектування 

мережі, забезпечення 

програмним 

забезпеченням, 

придбанням 

мережевого 

обладнання, 

локальною 

компьютерною 

мережою 

Забезпеченнях

ворихнаВІЛ-

інфекціюіСНІ

Дтапрофілакти

каВІЛ-інфекції 

1.  

 

Придбання тест/систем, 

реактивів та систем відбору 

крові задля добровільного 

консультування і тестування 

на ВІЛ-інфекцію населення і 

вагітних 

 

 

 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ".   

бюджет 

ОТГ 

225,6 70,8 76,0 78,8 

Довести скрінінгове 

дослідження 

населення на ВІЛ-

інфекцію 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

318,68  66,1 128,88 123,7 



2 Забезпечення медичних 

працівників засобами 

індивідуального захисту, їх 

обов'язкове страхування 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ 

 

бюджет 

ОТГ 

11,5 3,6 3,9 4,0 Страхування 

медичних 

працівників на ВІЛ-

інфекції 

2021 рік КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

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

3 Придбання молочних 

сумішей для дітей, 

народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

91,7 28,8 30,8 32,1 Забезпечення 

молочними 

сумішами 

новонароджених 

Забезпечення 

хворих на 

туберкульоз та 

профілактика 

захворювання 

1. Придбання витратних 

матеріалів для проведення 

безоплатного 

рентгенологічного та 

бактеріоскопічного 

обстеження 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

136,4 29,3 52,6 54,5 Виявлення хворих на 

туберкульоз,  

шляхом проведення 

безоплатного 

рентгенологічного та 

бактеріоскопічного 

обстеження 

2 Придбання продовольчих 

пакетів для хворих на 

амбулаторному лікуванні 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

102,2 25,2 49,0 28,0 Забезпечення хворих 

на туберкульоз на 

амбулаторному 

лікувані 

продовольчими 

пакетами 

3 Забезпечення щорічного 

проведення туберкуліно-

діагностики серед дитячого 

населення віком від 4 до 14 

років  

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

700,6 224,0 227,3 249,3 Забезпечення 

охоплення 

туберкуліно-

діагностикою не 

менше 98 відсотків 

дитячого населення 

віком від 4 до 14 

років (щороку) 

Забезпечення 

хворих на цукровий 

та нецукровий 

діабет 

1 Забезпечення системою 

безперервного моніторінгу 

глюкози для дітей 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

408,5 87,7 187,2 133,6 Повне задоволення в 

2020 - 2022 роках, 

потреби дітей хворих 

на цукровий діабет 

системою 

безперервного 

моніторінгу глюкози 

(Ресивер,Трансмітер,

Сенсор, тощо) 

2 Забезпечення 

цукрознижуючими 

препаратами та лікарськими 

засобами для нецукрового 

діабету  

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

260,5 10,0 83,5 167,0 Забезпечення 

цукрознижуючими 

препаратами та 

лікарськими 

засобами для 

нецукрового діабету 

за рахунок пільгових 

рецептів 



Забезпечення 

хворих на вірусний 

гепатит С,В 

 

 

 

 

1 Оплата послуг, придбання 

предметів медичного 

призначення для обстеження 

на гепатит С,В 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

53,2 12,9 25,9 14,4 Зниження темпу 

розповсюдження 

захворювання, 

своєчасне виявлення 

Забезпеченнянаселе

нняобластімедични

миімунобіологічним

ипрепаратамипроти

вакцинокерованихін

фекцій, 

зокремасказу, 

правцю, ботулізму, 

туляреміїтощо. 

1 Закупівля анотоксинів та 

сироваток 
2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

157,4 49,4 53,0 55,0 Повне забезпечення, 

в 2020-2022 роках, 

потреби населення 

ОТГ в вакцинах та 

сироватках для 

імунопрофілактики 

як за календарем 

щеплень, так і 

екстреної проти 

чказу, правцю, 

ботулізму, туляремії, 

тощо. 

2 Закупівля вакцини проти 

грипу 
2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

163,4 30,0 100,0 33,4 Повне забезпечення 

за рахунок коштів 

програми, засобів 

імунопрофілактики 

грипу в групах 

ризику в 2020-2022 

роках 

Забезпечення 

пільгової категорії 

населення 

1 Зубним протезуванням 2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

168,9 53,0 56,9 59,0 Забезпечення 

безоплатним та 

пільговим 

зубопротезування 

пільгової категорії 

населення   

2 Медикаментами  2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

1408,5 517,8 505,8 384,9 Забезпечення 

безоплатного та 

пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами лікарів  

3 Медикаментами для надання 

паліативної допомоги, 

придбання спеціальних 

рецептурних бланків для 

виписки наркотичних 

препаратів 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

785,6 145,3 250,0 390,3 Забезпечення 

безоплатного та 

пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами лікарів  

4 Слуховими апаратами 2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

674,4 351,9 312,5 10,0 Забезпечення 

пільгової категорії 

населення 

слуховими 

апаратами   



5 Засобами технічної 

реабілітації 
2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

734,3 181,2 304,3 248,8 Забезпечення 

пільгової категорії 

населення засобами 

технічної 

реабілітації 

(памперси для 

дорослих та дітей) 

6 Придбання рецептурних 

бланків 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

9,0 2,8  2,3 3,9 Забезпечення 

рецептурними 

бланками для 

своєчасного відпуску 

лікарських засобів 

Забезпечення 

ветеранів ВОВ 

1. Надання якісної стаціонарної 

допомоги  
2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

 

 

бюджет 

ОТГ 

 

 

191,2 

 

 

60,0 

 

 

64,4 

 

 

66,8 

Забезпечення 

ветеранів ВОВ 

якісною 

стаціонарною 

допомогою 

(харчування, 

лікування)  

Забезпечення 

хворих на 

гемофілію 

факторами 

згортання крові для 

надання екстреної 

медичної допомоги 

 Придбання препаратів 

факторів згортання крові для 

дорослих 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

     Забезпечення хворих 

дорослого віку 

препаратами 

факторів згортання 

крові  (Фленокс, 

тощо)  
1.  бюджет 

ОТГ 

147,2 46,2 49,6 51,4 

Забезпечення жінок 

фертільного віку та 

вагітних  

1 Придбання контрацептивів 

(оральні, бар'єрні, ВМК та 

інші) для жінок, яким 

вагітність та пологи 

загрожують життю 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

54,9 0,0 0,0 54,9 Забезпечення жінок 

фертільного віку 

контрацептивами 

(Фємоден - таблетки, 

внутрішньоматкові 

спіралі, тощо)  

2 Безоплатне проведення 

добровільного медичного 

обстеження осіб на TORCH - 

інфекцію 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

35,3 9,6 15,0 10,7 Своєчасне виявлення 

TORCH - інфекції. 

3 Забезпечення 

медикаментами для 

профілактики 

геморогічного синдрому у 

новонароджених 

2021 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

4,5 0,0 4,5 0,0 придбання 

медикаментів 

Канавіт,тощо 

4 придбання медикаментів 

для надання невідкладної 

допомоги при септичних 

ускладненнях 

2021 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

5,9 0,0 5,9 0,0 придбання  

препарату 

Аугментину,тощо 



5 безоплатне проведення 

сучасними методами 

пренатальної діагностики 

вродженої та спадкової 

патології вагітних груп 

ризику 

2021 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

35,1 0,0 35,1 0,0 своєчасне 

виявлення 

вродженої та 

спадкової 

патології вагітних 

групи ризику 

6 придбання для 

новонароджених та 

кисневозалежних в т.ч. 

для недоношених 

пуповиних затискачів та 

канюль назальних 

2021 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

2,7 0,0 2,7 0,0 придбання 

пуповинних 

затискачів, канюлі 

назальні, тощо 

7 забезпечення 

цитологічного обстеження 

жінок 

2021 рік КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

177,6 0,0 177,6 0,0 цитологічне 

обстеження жінок 

фертильного віку 

та вагітних 

Безкоштовне 

харчування дітей 

малозабезпечених 

сімей 

1 

Забезпечення безкоштовним 

харчування дітей 

малозабезпечених сімей 

(молочні суміші, тощо) 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

125,7 38,7 43,9 43,1 Довести показник 

забезпечення 

безкоштовним 

харчування дітей 

малозабезпечених 

сімей до 100 % до 

потреби. 

Забезпечення 

хворих на орфанні 

захворювання 

1 Закупівля лікарських засобів 

для хворих дорослих 
2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

380,3 149,0 120,0 111,3 Забезпечення хворих 

дорослих 

медикаментами за 

рахунок пільгових 

рецептів 

2 Закупівля лікарських засобів 

для хворих дітей 
2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

125,7 20,0 50,0 55,7 Забезпечення хворих 

дітей медикаментами 

за рахунок пільгових 

рецептів 

3 Придбання лікувального 

харчування для дитини 
2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

733,0 226,7 253,9 252,4 Забезпечення 

лікувальним 

харчуванням дитини 

(Comida PKU B, 

тощо) 

Оплата праці 

медичних 

працівників 

закладів охорони 

здоров'я  

вторинного рівня 

1 Видатки на оплату праці 

працівникам  
2020-

2021  

роки, 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

10149,2 9839,4 309,8 0,0  

Забезпечення 

оплатою праці 

медичних 

працівників закладів 

охорони здоровя  

вторинного рівня 
2 Нарахування на оплату праці 2020 -

2021 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

2223,0 2154,8 68,2 0,0 



роки 

Забезпечення 

медикаментами та 

предметами 

медичного 

призначення для 

надання своєчасної 

та якісної медичної 

допомоги  

1 Придбання медикаментів та 

предметів медичного 

призначення  

2020 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

224,9 224,9 0,0 0,0 Забезпечення 

матеріально 

технічної бази 

закладів охорони 

здоров'я для якісного 

та своєчасного 

надання медичної 

допомоги 

 

 

 

 

Забезпечення 

утримання закладів 

охорони здоров'я 

для їх стабільного 

функціонування 

1 Закупівля предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю 

(канцтовари,підписка на 

періодичні видання, 

господарські товари, 

типографічної продукції, 

ГСМ, автозапчастин, тощо) 

 

 

 

2020 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

371,0 371,0 0,0 0,0 Забезпечення 

матеріально 

технічної бази 

закладів охорони 

здоров'я для якісного 

та своєчасного 

надання медичної 

допомоги 

2021 рік КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

4,0 0,0 4,0 0,0 

2 Оплата послуг (повірка, 

технічне обслуговування та 

ремонт медичного та іншого 

обладнання, програмне 

забезпечення, оренда 

приміщень, страхування 

автотранспорту та водіїв, 

послуги охорони, касове 

обслуговування, послуги 

лабораторій, тощо)  

2020 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 

484,2 484,2 0,0 0,0 Стабільне 

функціонування 

закладів охорони 

здоров'я 

2020 -

2021 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 

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

3 

Придбання продуктів 

харчування 

2020 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 
351,7 351,7 0,0 0,0 

Забезпечення 

харчуванням хворих, 

які знаходяться на 

лікуванні у 

стаціонарах 

4 
Оплата видатків на 

відрядження 

2020 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 
5,3 5,3 0,0 0,0 

Забезпечення оплати 

видатків на 

відрядження 

працівників для 

своєчасних 

вирішення 

організаційних 

питань закладів 

охорони здоров'я  

5 
Оплата видатків на навчання 

працівниківз видачею 

посвідчень 

2020 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 
15,9 15,9  0,0 0,0 

Забезпечення 

навчання 

працівників з 

охорони праці, по 



питанням пожежної 

безпеки, навчання на 

міських та обласних 

курсах ЦО 

6 

Оплата енергоносіїв 

(тепопостачання, 

водопостачання та 

водовідведення, 

електроенергія, природний 

газ, придбання твердого 

палива та дров), оплата за 

вивіз сміття 

2020-

2022 

роки 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 
15536,0 5466,7 3806,0 6263,3 

Стабільне 

функціонування 

закладів охорони 

здоров'я 
  

2020-

2022 

роки 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 
4289,8 1459,6 1157,7 1672,5 

7 Виплати пенсій і допомоги  

2020 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 
бюджет 

ОТГ 
159,0 159,0 0,0 0,0 

Виплата  пенсій  і 

допомоги 

працівникам закладів 

охорони здоров'я 

(пільгова пенсія) 

8 
Інші поточні видатки (оплата 

за податок на землю) 

2020 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" бюджет 

ОТГ 
10,6 10,6 0,0 0,0 

Забезпечення 

обов'язкових виплат 

до бюджету (податок 

на землю, податок на 

воду) 

 

 

9 

Інші поточні видатки (оплата 

за  видачу сертифікату) 

 

 

2021 рік КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" бюджет 

ОТГ 
10,4 0,0 10,4 0,0 

Забезпечення 

обов'язкових виплат 

до бюджету(оплата 

за видачу 

сертифікату_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток 

інфраструктури 

системи охорони 

здоров'я  

 

 

1 

Капітальний ремонт 

амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Нове КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради" 

2020 рік 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 
1692,9 1692,9 0,0 0,0 

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

лікувально-

профілактичного 

закладу міста та 

району, підвищення 

рівня комфорту 

хворих та умов праці 

медичних 

працівників 

2 

Капітальний ремонт 

амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Новоселівка КНП 

"ЦПМСД" Лиманської 

міської ради" 

2020 рік 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 
1121,4 1121,4 0,0 0,0 

3 

Капітальний ремонт 

амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Дробишеве КНП 

"ЦПМСД" Лиманської 

міської ради" 

 

2020 рік 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 
1291,8 1291,8 0,0 0,0 

4 
Придбання офісних та 

медичних меблів 
2020 рік 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

бюджет 

ОТГ 
100,0 100,0 0,0 0,0 



міської ради 

5 

придбання медичного 

обладнання 

(лапороскопічна стійка, 

апарат штучної вентиляції 

легенів, ендоскопічна 

система з 

відеоендоскопом, 12- 

канальний холтерівський 

добовий монітор ЕКГ та 

АТ, приліжкові монітори 

пацієнта) 

2020 рік 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 
7340,7 7340,7 0,0 0,0 

6 

коригування проектно- 

кошторисної документації 

по об’єкту: Капітальний 

ремонт будівлі 

інфекційного відділення» 

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,інфу

зійний 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. 

2020 рік 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

 

 

бюджет 190,0 190,0 0,0 0,0 



Гасієва,36а  ОТГ 

12 

 

виготовлення робочого 

проекту по об’єкту " 

Капітальний ремонт 

інженерних мереж 

амбулаторії ЗП- СМ смт. 

Зарічне технічний ресурс 

яких вичерпано, за 

алресою: вул. 

Центральна104 смт. 

Зарічне Лиманський р-н, 

Донецька область" 

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)будів

лі інфекційного відділення 

Комунального 

некомерційного 

підприємства"Лиманська 

центральна районна 

лікарня", за адресою: вул. 

Незалежності, буд.64 м. 

Лиман Донецької області" 

2021 рік 

 

 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 
бюджет 

ОТГ 450,0 0,0 450,0 0,0 

14 

придбання медичного 

обладнання(автоматичний 

гематологічний аналізатор 

MicroCC-20 Plus, 

аналізатор сечі HTICL-50 

Plus 

2021 рік 

 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

 

бюджет 

ОТГ 250,0 0,0 250,0 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 
110,9 0,0 

 

110,9 

 

0,0 



16 

Закупівля матеріалів 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 Донецької області 

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 

19,4 0,0 19,4 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 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

по об’єкту «Капітальний 

ремонт котельні 

амбулаторії ЗПСМ смт. 

Зарічне КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради" 

2021 рік КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 
бюджет 

ОТГ 
48,4 0,0 48,4 0,0 

Забезпечення 

противоепідемічних 

заходів 

1 

Засобами індивідуального 

захисту, виробами 

медичного призначення, 

дезинфікуючими засобами 2020 рік 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

бюджет 

ОТГ 
877,4 877,4 0,0 0,0 

Забезпечення 

працівників 

засобами захисту 
КНП  

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 
1094,4 1094,4 0,0 0,0 

2 
Придбання паливно- 

мастильних матеріалів 
2020 рік 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

 

бюджет 

ОТГ 
18,2 18,2 0,0 0,0 

Забезпечення 

працівників для 

перевезення 

медичних 

працівників на 



КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 
37,1 37,1 0,0 0,0 

період карантину 

3 
Придбання медичного та 

лабораторного обладнання 
2020 рік 

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради 

 

бюджет 

ОТГ 
129,6 129,6 0,0 0,0 

Запобігання 

виникненню та 

поширенню 

коронавірусної 

хвороби 

 
КНП 

"Лиманська  

ЦРЛ" 

бюджет 

ОТГ 
1001,0 1001,0 0,0 0,0 

4 
Придбання кисню медичного 

газоподібного 
2020 рік 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

 

 

бюджет 

ОТГ 
292,0 292,0 0,0 0,0 

Забезпечення киснем 

медичним хворих на 

гостру респіраторну 

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 що 

безпосередньо 

зайняті у ліквідації 

епідемії та 

здійснення заходів з 

запобігання 

поширенню гострої 

респіраторної 

хвороби та лікування 

пацієнтів 

6 
Нарахування на заробітну 

плату 
2020 рік 

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ" 

 

 

бюджет 

ОТГ 
144,3 144,3 0,0 0,0 

    Разом       63349,68 42605,28 10091,6 10652,80   

 

 

Розроблено начальником відділом обліку та звітності                                            Н.І.Манцева 

           

Секретар міської ради                                                                     Н.В. Ляшко 

  

  

        

  
    

                

 


