
 

 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________ 
 

м. Лиман 
 

   Про схвалення проекту рішення 
міської ради «Про затвердження 
комплексної Програми утримання 
закладів первинного та 
вторинного рівня надання 
медичної допомоги на 2023-2025 
роки»» 
 

 
  

  
            
 Розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження комплексної 
Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної 
допомоги на 2023-2025 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 
затвердження комплексної Програми утримання закладів первинного та вторинного 
рівня надання медичної допомоги на 2023-2025 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 затвердження комплексної  
Програми утримання закладів 
первинного та вторинного рівня 
надання медичної допомоги  
на 2023-2025 роки 
 

З метою збереження і зміцнення здоров’я людей Лиманської міської 
територіальної громади, раннього виявлення захворювань та її ефективного 
лікування, а також 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. 22 ч.1 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити комплексну Програму утримання закладів первинного та вторинного 
рівня надання медичної допомоги на 2023-2025 роки (далі Програма)(додається) 

2.Виконавчому комітету міської ради при формуванні бюджетів на відповідні роки 
передбачати кошти на виконання Програми. 

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. М.  

 

 

Міський голова                                                                                      О. В. Журавльов 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                         рішення міської ради 

                                                                                                    __________№_______ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 
ради Донецької області 

2. Підстава для прийняття 
Програми 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування», постанова Кабінету 
Міністрів України від 11.07.2002р. № 
955 «Про затвердження Програми 
надання громадян гарантованої 
державою безоплатної медичної 
допомоги», Закон України «Основи 
законодавства України про охорону 
здоров’я», Бюджетний кодекс України 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 
ради Донецької області 

4. Співрозробники Програми КНП «Центр первинної медико-
санітарної  допопоги» Лиманської 
міської ради, КНП «Центральна 
районна лікарня» 

5. Відповідальні виконавці 
Програми 

Виконавчий комітет Лиманської міської 
ради Донецької області, КНП «Центр 
первинної медико-санітарної  
допопоги» Лиманської міської ради, 
КНП «Центральна районна лікарня» 

6. Участники Програми Виконавчий комітет Лиманської міської 
ради Донецької області, КНП «Центр 
первинної медико-санітарної  
допопоги» Лиманської міської ради, 
КНП «Центральна районна лікарня» 

7. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми  

Бюджет Лиманської міської 
територіальної громади, обласний 
бюджет, державний бюджет, інші кошти 
не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

 40 781,9тис. грн.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Комплексна Програма утримання закладів первинного та вторинного рівня надання 
медичної допомоги на 2023-2025 роки 

1. Загальна частина 
Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, 

від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це 
показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів 
національного багатства країни. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення 
здоров’я як своє найголовніше завдання.  

Первинна медична допомога-це медична допомога, що передбачає надання 
консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, 
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення 
профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, 
який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної 
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання 
невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я 
пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

Вторинна (спеціалізована) медична допомога–вид медичної допомоги, що 
надається в амбулаторних або стаціонарних умовах плановому порядку або в 
екстрених випадках і передбачає надання консультацій, проведення діагностики, 
лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних і 
фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями 
відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів); 
направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з 
іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги.  

Комплексна Програма утримання закладів первинного та вторинного рівня 
надання медичної допомоги потребує цільових фінансових зусиль, активних і 
скоординованих дій самих закладів охорони здоров’я, спрямованих на забезпечення 
належних можливостей для наближення якісної первинної та вторинної допомоги 
населенню, що обслуговується комунальними неприбутковими підприємствами 
«Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Лиманської міської ради та « 
Лиманська Центральна районна лікарня» (далі-Заклади).  

Програма в свою чергу спрямована на налагодження ефективного 
функціонування системи первинної та вторинної допомоги шляхом забезпечення 
справедливості і рівності у питаннях охорони здоров’я, створення умов для 
ефективного функціонування Закладів, поліпшення їх кадрового, матеріально-
технічного забезпечення. 
 

2. Обґрунтування Програми 
Лиманська об'єднана територіальна громада утворилась у 2015 році шляхом 

об'єднання міської та дванадцяти сільських і селищних рад. Центр громади-місто 
Лиман:  

 
- населення 40,6 тис. осіб (в тому числі сільського-20,8 тис.осіб) та ВПО-19,8 
тис.осіб; 
- загальна площа-1210 км2 ; 
- об'єдналося 40 населених пунктів. 
 
 
 
 



На території Лиманської МТГ діють 2 комунальні заклади охорони здоров’я:  
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допопоги» Лиманської міської ради- в 

структурі якого 12 сімейних амбулаторій, 19 фельдшерських пунктів, пункт 
невідкладної медичної допомоги  

-  КНП «Центральна районна лікарня»-поліклінічні та стаціонарні відділення. 
Заклади були засновані на комунальній власності Лиманської МТГ для 

здійснення некомерційної (неприбуткової) господарської діяльність, спрямованої на 
збереження та зміцнення здоров’я населення та інших соціальних результатів без 
мети одержання прибутку, а саме забезпечення медичного обслуговування населення 
шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених 
законодавством.  

Наразі, після реформування, фінансування закладів первинної медичної допомоги 
здійснюється за рахунок коштів НСЗУ на підставі укладеного договору. Оплати 
комунальних послуг і енергоносіїв та деяких інших заходів здійснюються за рахунок 
коштів бюджету міської територіальної громади. 

Чинною редакцією статті 89 Бюджетного кодексу України закріплено перелік 
видатків, які здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів для підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я. 

-первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і 
фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та 
інші заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу); 

-оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони 
здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та 
підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну 
допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної 
медичної допомоги населенню; 

-співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості 
комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які 
належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні 
районних рад; 

Програма утримання закладів охорони здоров’я дозволить удосконалити систему 
фінансування Закладів, як комунальних некомерційних підприємств згідно чинного 
законодавства для забезпечення їх безперебійної роботи та надання якісної медичної 
допомоги населенню МТГ. 

3. Мета Програми 
Головна мета Програми-створити необхідні умови для збереження та 

зміцнення соціальної стабільності, як основи економічного зростання та можливості 
реалізації пріоритетних завдань розвитку громади. Забезпечити стабільну роботу 
Закладів як комунальних некомерційних підприємств, медичне обслуговування 
населення та його соціальний захист. 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних 
можливостей бюджету. 

4. Завдання Програми 
 

Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності Закладів, 
як комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Лиманської об’єднаної 
територіальної громади та створення умов ефективного функціонування закладів 
первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги, а саме:  



- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів 
захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і 
тривалості життя;  

- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її 
високої якості та ефективності, розвиток первинної та вторинної медичної допомоги;  

- збереження інфраструктури закладів; 
- ефективне використання та збереження майна комунальної власності, 

забезпечення своєчасного та якісного обслуговування будинків, споруд та 
прибудинкових території;  

- якісне та своєчасне виконання обов'язків з обслуговування міських програм, 
виконавцем яких є заклади;  

- виявлення хворих на ранніх стадіях хвороби завдяки рентгенологічній 
службі, тощо. 

 
5. Реалізація Програми 

 
Політика у сфері охорони здоров’я спрямована на зміцнення здоров’я усіх 

верств населення Лиманської міської територіальної громади, збільшення тривалості 
активного життя, поліпшення демографічної ситуації; підвищення якості та 
ефективності медичної допомоги; удосконалення фінансування, управління галуззю 
та раціональне використання асигнувань на охорону здоров’я, а також забезпечення 
соціального захисту працівників Закладів.  

З метою успішної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я 
необхідно:  
1. Забезпечити пріоритетний розвиток закладів і профілактичну роботу спрямовану 
на збереження і зміцнення здоров'я населення, з максимальним залученням органів 
виконавчої влади;  
2. Забезпечити, в межах наданої компетенції, ефективне функціонування лікувально- 
профілактичних підрозділів Закладів;  
3. Забезпечити утримання та обслуговування будинків споруд та прибудинкових 
територій Закладів;  
5. Утримувати спеціалістів по обслуговуванню та виконанню місцевих цільових 
програм та заходів;  
6. Покращити матеріально-технічну базу Закладів, що впливає як на саму 
можливість виконання медпрацівниками своїх функціональних обов'язків, так і на 
можливість професійного удосконалення;  
 

6. Фінансове забезпечення виконання Програми 
Фінансове забезпечення на виконання Програми здійснюється на підставі 

фінансового утримання з бюджету Лиманської міської територіальної громади 
шляхом надання поточних трансфертів із наведеними обґрунтуваннями щодо 
відповідного фінансового утримання.  

Обсяг фінансування Програми визначається конкретними заходами та 
завданнями (розрахункова потреба надана в бюджетному запиті) та може 
уточнюватися з урахуванням дохідної можливості бюджету.  

Одержувачами коштів є КНП «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» 
Лиманської міської ради, КНП «Лиманська Центральна районна лікарня».  

 
7. Очікувані результати виконання Програми 

 
 
 



Очікуваним результатом виконання Програми має бути:  
- забезпечення функціонування Закладів в перехідний період реформування 
медицини до появи законодавчих актів щодо подальшого функціонування закладів. 
- створення умови для повномасштабної реалізації принципу організації та 
координації надання пацієнтам первинної та вторинної медичної допомоги; 
 - покращення матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних закладів, 
які надають первинну та вторинну медичну допомогу.  
 
 
Розроблено відділом охорони здоров’я 
Головний спеціаліст відділу охорони здоров’я                                 О. М. Муравльова 
 
 
 
 
Секретар міської ради                     Н. В. Ляшко 

 
 
 

 



  
 Додаток до Програми 

ПерелікзаходівщодозабезпеченнявиконаннязавданьПрограми 
фінансуванняяких буде здійснюватися за рахуноккоштів бюджету Лиманської міськоїтериторіальноїгромади 

Названапря
мкудіяльно

сті 
(пріоритетн
ізавдання) 

  Перелікзаходівпрограми 
Строквико
наннязахо

ду 
Виконавці 

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

роках: 
Очікуванийрезультат 

Всього 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Забезпечен
няхворихна
ВІЛ-
інфекціюіС
НІДтапрофі
лактикаВІЛ
-інфекції 

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

2023-
2025роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ".   

228,0 76,0 76,0 76,0 Довести 
скрінінговедосліджен
нянаселення на ВІЛ-
інфекцію КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 
міської ради 

407,1 135,7 135,7 135,7 

2 Забезпеченнямедичнихпрацівниківзас
обамиіндивідуальногозахисту, 
їхобов'язковестрахування 

2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ 

11,7 3,9 3,9 3,9 Страхуваннямедичнихп
рацівників на ВІЛ-
інфекції 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Придбаннямолочнихсумішей для 
дітей, народженихвід ВІЛ-
інфікованихматерів 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

98,4 32,8 32,8 32,8 Забезпеченнямолочним
исумішаминовонародже
них 

Забезпечен
няхворих на 
туберкульоз 
та 
профілакти
казахворюв
ання 

1. Придбаннявитратнихматеріалів для 
проведеннябезоплатногорентгенологі
чного та 
бактеріоскопічногообстеження 

2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

157,5 5 2,6 52,6 52,5 Виявленняхворих на 
туберкульоз,  шляхом 
проведеннябезоплатног
орентгенологічного та 
бактеріоскопічногообст
еження 

2 Придбанняпродовольчихпакетів для 
хворих на амбулаторному лікуванні 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

147,0 49,0 49,0 49,0 Забезпеченняхворих на 
туберкульоз на 
амбулаторному 
лікуваніпродовольчими 
пакетами 



3 Забезпеченнящорічногопроведеннятуб
еркуліно-
діагностикисереддитячогонаселенняві
комвід 4 до 14 років 

2023-
2025роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради 

681,9 227,3 227,3 227,3 Забезпечення охоплення 
туберкуліно-
діагностикою не менше 
98 відсотків дитячого  
населення віком від 4 до 
14 років (щороку) 

Забезпечен
няхворих на 
цукровий та 
нецукровий
діабет 

1 Забезпечення системою 
безперервногомоніторінгуглюкози для 
дітей 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

561,4 187,2 187,2 187,2 Повнезадоволення в 
2023 - 2025 роках, 
потреби дітейхворих 
на цукровийдіабет 
системою 
безперервногомоніто
рінгуглюкози 
(Ресивер,Трансмітер,
Сенсор, тощо) 

2 Забезпеченняцукрознижуючими 
препаратами та лікарськимизасобами 
для нецукровогодіабету 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

250,5 83,5 83,5 83,5 Забезпеченняцукрозн
ижуючими 
препаратами та 
лікарськимизасобами 
для 
нецукровогодіабету 
за 
рахунокпільговихрец
ептів 

Забезпечен
няхворих на 
вірусний 
гепатит С,В 

1 Оплата послуг, 
придбанняпредметівмедичногопризна
чення для обстеження на гепатит С,В 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

77,7 25,9 25,9  25,9 Зниження темпу 
розповсюдженнязахв
орювання, 
своєчасневиявлення 

Забезпечен
нянаселенн
яобластімед
ичнимиімун
обіологічни
мипрепарат
амипротива
кцинокеров
анихінфекці
й, 
зокремасказ

1 Закупівляанотоксинів та сироваток 2023-
2025роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

159,0 53,0 53,0 53,0 Повнезабезпечення, в 
2023-2025 роках, 
потреби населення 
МТГ в вакцинах та 
сироватках для 
імунопрофілактики як 
за календарем 
щеплень, так і 
екстреноїпротичказу, 
правцю, ботулізму, 
туляремії, тощо. 



у, правцю, 
ботулізму, 
туляреміїто
що. 

2 Закупівлявакцинипротигрипу 2023-
2025роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

300,0 100,0 100,0 100,0 Повнезабезпечення за 
рахуноккоштівпрогра
ми, 
засобівімунопрофілак
тикигрипу в 
групахризику в 2023-
2025 роках 

Забезпечен
няпільгової
категоріїнас
елення 

1 Зубнимпротезуванням 2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

170,7 56,9 56,9 56,9 Забезпеченнябезоплатни
м та 
пільговимзубопротезува
нняпільговоїкатегоріїна
селення 

2 Медикаментами 2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

1517,4 505,8 505,8 505,8 Забезпеченнябезоплатно
го та 
пільговоговідпускулікар
ськихзасобів за 
рецептами лікарів 

3 Медикаментами для 
наданняпаліативноїдопомоги, 
придбанняспеціальнихрецептурнихбланків 
для випискинаркотичнихпрепаратів 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

 750,0 250,0   250,0 250,0 Забезпеченнябезоплатно
го та 
пільговоговідпускулікар
ськихзасобів за 
рецептами лікарів 

4 Слуховимиапаратами 2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

1087,8 362,6 362,6  362,6 Забезпеченняпільговоїка
тегоріїнаселенняслухов
имиапаратами 

5 Засобамитехнічноїреабілітації 2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

697,8 232,6  232,6 232,6 Забезпеченняпільговоїка
тегоріїнаселеннязасобам
итехнічноїреабілітації 
(памперси для дорослих 
та дітей) 

6 Придбаннярецептурнихбланків 2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

6,9 2,3 2,3 2,3 Забезпеченнярецепту
рними бланками для 
своєчасноговідпускул
ікарськихзасобів 

Забезпечен
ня 
ветеранів 
ВОВ  

1. Наданняякісноїстаціонарноїдопомоги 2023-
2025роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

193,2 64,4 64,4 64,4 Забезпеченняветерані
в ВОВ 
якісноюстаціонарною
допомогою(харчуван
ня, лікування)  

Забезпеченнях
ворих на 
гемофілію 
факторами 
згортаннякрові 

1. Придбанняпрепаратівфакторівзгортаннякр
ові для дорослих 

2023-
2025роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

148,5 49,5 49,6 49,5 Забезпеченняхворихд
орослоговіку 
препаратами 
факторівзгортаннякро



для 
наданняекстре
ноїмедичноїдо
помоги 

ві  (Фленокс, тощо)  

Забезпечен
няжінокфер
тільноговік
у та 
вагітних 

1 Придбанняконтрацептивів (оральні, 
бар'єрні, ВМК таінші) дляжінок, 
якимвагітністьтапологизагрожуютьжи
ттю 

2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

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

2 Безоплатнепроведеннядобровільногом
едичногообстеженняосіб на TORCH - 
інфекцію 

2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

45,0 15,0 15,0 15,0 Своєчасневиявлення 
TORCH - інфекції. 

3 Забезпечення медикаментами для 
профілактикигеморогічного синдрому 
у новонароджених 

2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

13,5 4,5 4,5 4,5 придбаннямедикамен
тівКанавіт,тощо 

 

4 придбаннямедикаментів для 
наданняневідкладноїдопомоги при 
септичнихускладненнях 

2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

17,7 5,9 5,9 5,9 придбанняпрепарату
Аугментину,тощо 

 

Забезпечен
няжінокфер
тільноговік
у та 
вагітних 

5 безоплатнепроведеннясучасними 
методами 
пренатальноїдіагностикивродженої та 
спадковоїпатологіївагітнихгрупризику 

2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

105,3   35,1 35,1 35,1 своєчасне виявлення 
вродженої та 
спадкової патології 
вагітних групи ризику 
 

6 придбання для новонароджених та 
кисневозалежних в т.ч. для 
недоношенихпуповинихзатискачів та 
канюль назальних 

2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

8,1 2,7 2,7 2,7 придбання 
пуповинних 
затискачів, канюлі 
назальні, тощо 
 



7 забезпеченняцитологічногообстеженн
яжінок 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

536,7 178,9 178,9 178,9 цитологічне 
обстеження жінок 
фертильного віку та 
вагітних 

Безкоштовн
ехарчуванн
ядітеймалоз
абезпечени
хсімей 

1 Забезпеченнябезкоштовнимхарчуванн
ядітеймалозабезпеченихсімей 
(молочнісуміші, тощо) 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

131,7 43,9 43,9 43,9 Довести 
показникзабезпеченн
ябезкоштовнимхарчу
ваннядітеймалозабезп
еченихсімей до 100 % 
до потреби. 
 

Забезпечен
няхворих на 
орфаннізахв
орювання 

1 Закупівлялікарськихзасобів для 
хворихдорослих 
 
 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

360,0 120,0 120,0 120,0 Забезпеченняхворихд
орослих 
медикаментами за 
рахунокпільговихрец
ептів 
 

2 Закупівлялікарськихзасобі 
в для хворихдітей 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

150,0 50,0 50,0 50,0 Забезпеченняхворихді
тей медикаментами за 
рахунокпільговихрец
ептів 
 

3 Придбаннялікувальногохарчування 
для дитини 

2023-2025 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

768,0 256,0 256,0 256,0 Забезпеченнялікуваль
нимхарчуваннямдити
ни (Comida PKU B, 
тощо) 
 

Оплата 
працімедич
нихпрацівн
иківзакладі
вохоронизд
оров'явтори
нногорівня 
 
 
 

1 Видатки на оплату праціпрацівникам 2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

645,6 215,2 215,2 215,2 Забезпечення 
оплатою 
працімедичнихпраців
никівзакладівохорони
здоровявторинногорів
ня 
Забезпечення 
оплатою 
працімедичнихпраців
никівзакладівохорони
здоровявторинногорів
ня 

2 Нарахуваннянаоплатупраці 2023-2025 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

141,9 47,3 47,3 47,3 



Забезпечен
няутриманн
язакладівох
орониздоро
в'я для 
їхстабільно
гофункціон
ування 
 

 
 
 
1 

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

2020-2022 
роки 

КНП "Лиманська 
ЦРЛ" 

24053,5 7750,7 8151,4 8151,4 

Стабільнефункціонув
аннязакладівохорониз
доров'я 

2020-2022 
роки 

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міськоїради 

6152,2 1984,6 2083,8 2083,8 

 40781,9 13260,7 13760,6 13760,6  

 

 

Розробленоголовнимспеціалістомвідділуохорониздоров’я О. М. Муравльова 

 

Секретарміської ради Н. В. Ляшко 


