
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________              

 

                                                                 м. Лиман 

Про внесення змін до «Порядку 

використання коштів бюджету 

об’єднаної територіальної 

громади за бюджетною 

програмою «Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається центрами первинної 

медичної(медико-санітарної) 

допомоги» у 2021 році, 

затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 

23.12.2020 №567» 

             На підставі листів КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради від 06.05.2021 

№483 та від 01.06.2021 №563, відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я» з 

метою цільового та ефективного використання бюджетних коштів, відповідно до п.9 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 року №228, керуючись ст. 28 та ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до «Порядку використання коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» у 2021 році, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.12.2020 

№567», а саме: 

1.1. п. п. 10 п. 6 «Розвиток інфраструктури системи охорони здоров’я» доповнити 

наступним змістом: 

- «Проведення передпроектних робіт з аналізу джерел та систем теплопостачання з 

наданням рекомендації щодо впровадження заходів з енергозбереження закладів КНП 

«ЦПМСД» Лиманської міської ради»; 

- «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні амбулаторії ЗПСМ с. Нове КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради»»; 

- «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні амбулаторії ЗПСМ смт. Зарічне КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради»». 



2. Затвердити порядок використання коштів бюджету об’єднаної територіальної 

громади за бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у 2021 році 

в новій редакції(додається) 

3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету міської ради Афоніна 

Ю.А. 

 

 

Міський голова          О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від ___________№______        

 

Порядок 

використання коштів бюджету об’єднаної територіальної громади за 

бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у 2021 році 

1.Даний Порядок визначає механізм використання коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» у 2021 році. 

2.Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 

бюджетної програми є виконавчий комітет Лиманської міської ради. 

3.Одержувачем бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради. 

   4.Критеріями визначення одержувача для здійснення заходів бюджетної 

програми є: 

- досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність 

відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми; 

- виробничий потенціал і показники виробничої діяльності; 

- наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-

економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми. 

5. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури 

використання бюджетних коштів. 

6. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 

на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022 і 2023 роки та комплексної 

Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної 

допомоги на 2020-2022 роки,  виконавцем яких визначено комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської 

ради,  а саме:  

           1. Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ- 

інфекції: 
- придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного 

консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних; 

-  придбання молочних сумішей  дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів; 

-забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту, їх 

обов’язкове страхування. 

          2.   Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювань : 

-  придбання продовольчих пакетів для хворих на амбулаторному лікування; 

- забезпечення щорічного проведення туберкуліно - діагностики серед дитячого 

населення віком від 4 до 14 років. 

          3. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет: 

-    забезпечення системою безперервного моніторінгу глюкози для дітей; 



- забезпечення цукрознижуючими препаратами та лікарськими засобами для 

нецукрового діабету. 

          4. Забезпечення хворих на вірусний гепатит С,В: 

- оплата послуг, придбання предметів медичного призначення для обстеження на 

гепатит С,В. 

          5. Забезпечення населення області медичними імунобіологічними 

препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, 

ботулізму, туляремії тощо: 

-   закупівля вакцини проти грипу. 

         6. Забезпечення пільгової категорії населення: 

-   медикаментами; 

- медикаментами для надання паліативної допомоги, придбання спеціальних 

рецептурних бланків для виписки наркотичних препаратів; 

- слуховими апаратами; 

- засобами технічної реабілітації; 

- придбання рецептурних бланків. 

        7. Безкоштовне харчування дітей малозабезпечених сімей: 

- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей малозабезпечених сімей( молочні 

суміші тощо). 

        8. Забезпечення хворих на орфанні захворювання: 

- закупівля лікарських засобів для хворих дорослих; 

- закупівля лікарських засобів для хворих дітей; 

- придбання лікувального харчування для дитини. 

       9. Забезпечення утримання закладів охорони здоров’я для їх стабільного 

функціонування: 

- оплата енергоносіїв(теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 

елекроенергія, природний газ, придбання твердого палива та дров), оплата за вивіз 

сміття; 

- закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю(канцтовари, підписка на 

періодичні видання, господарські товари, типографічної продукції, ГСМ, 

автозапчастини, тощо; 

- 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) 

     10. Розвиток інфраструктури системи охорони здоров’я 

- придбання медичного обладнання; 

- закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту смт. 

Дробишеве силами мешканців; 

- проведення контрольно- геодезичного знімання по об’єкту «Капітальний ремонт 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Дробишеве КЗ «Лиманський 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна».Коригування.; 

- проведення контрольно- геодезичного знімання по об’єкту «Капітальний ремонт 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Зарічне КЗ «Лиманський 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна».Коригування.; 

- «Проведення передпроектних робіт з аналізу джерел та систем теплопостачання з 

наданням рекомендації щодо впровадження заходів з енергозбереження закладів КНП 

«ЦПМСД» Лиманської міської ради»; 



- «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні амбулаторії ЗПСМ с. Нове КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради»»; 

- «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні амбулаторії ЗПСМ смт. Зарічне КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради»». 

     11. Забезпечення жінок фертильного віку та вагітних 

- забезпечення цитологічного обстеження жінок 

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється. 

7. Кошти перераховуються одержувачу бюджетних коштів у межах  

бюджетних призначень, передбачених у бюджеті  об’єднаної територіальної громади 

на 2021 рік, з урахуванням взятих на облік в органах Казначейства бюджетних 

зобов’язань, на рахунки, відкриті в установленому порядку в органах Казначейства. 

8.Одержувач бюджетних коштів використовує бюджетні кошти на підставі 

плану використання бюджетних коштів. 

9. Щомісячно, до 5-го числа місяця наступного за звітним, комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради надає відділу обліку та звітності     виконавчого комітету 

Лиманської міської ради  Звіт щодо використання коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади  за бюджетною програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» згідно додатку до Порядку для контролю за цільовим використанням 

бюджетних коштів та подальшого надання його фінансовому управлінню Лиманської 

міської ради.  

10. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається 

на головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів. 

11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік 

бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з 

використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством 

порядку. 

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

 

Порядок розроблено відділом обліку та звітності виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

 

 

 

Начальник відділу                                                                                Н.І. Манцева 

 

 

Заступник міського голови Ю. А. Афонін 

 

 

 


