
 

 

 

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        П.Ф.Цимідан   

                                                            

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 



 

 

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»» 

 

 

 
  

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

 

 

Заступник міського голови Ю.М. Гамаюнова 

 

 

Юридичний відділ                                                                        І.О. Шуляченко 

 

 

Відділ обліку та звітності                                                            К.Є. Ребрей 

 

 

Загальний відділ                                                                           О.В. Донцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                



 

                                                                                                                          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 16.10.2020 № 
926 та КНП « Лиманська ЦПЛ» від 29.10.2020 № 1586 для удосконалення роботи 
галузі охорони здоров'я, враховуючи Закони України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-VIII та 
«Про внесення зміни до Бюджетного Кодексу України» від 07.12.2017 р. № 2233-
VIII, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку 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 «Організаційно-правові засади управління охороною 

здоров'я» 

-         захід Програми «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)» 

  в стовпчику 7,8 цифри « 1554,9» змінити на «1204,4» 

  виконавець КНП « Лиманська ЦРЛ» 

1.2.   Напрямок діяльності « Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та 

профілактика ВІЛ-інфекції» 

-  захід Програми «Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові 

задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення і 

вагітни» 

в стовпчику 7 цифри « 337,2» змінити на «307,2» 

в стовпчику 8 цифри « 96,1» змінити на «66,1» 

виконавець КНП « ЦПМСД» Лиманської міської ради 

1.3. Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика 

захворювання» 



- захід Програми «Придбання витратних матеріалів для проведення 

безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження» 

в стовпчику 7 цифри « 155,3» змінити на « 135,6» 

в стовпчику 8 цифри « 49,0» змінити на «29,3» 

виконавець КНП « Лиманська ЦРЛ» 

1.4.  Напрямок діяльності «Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет» 

- захід Програми «Забезпечення системою безперервного моніторінгу глюкози 

для дітей» 

в стовпчику 7 цифри « 380,4» змінити на «348,1» 

в стовпчику 8 цифри « 120,0» змінити на «87,7» 

- захід Програми «Забезпечення цукрознижуючими препаратами та 

лікарськими засобами для нецукрового діабету» 

в стовпчику 7 цифри « 345,6» змінити на «335,6» 

в стовпчику 8 цифри « 20,0» змінити на «10,0» 

виконавець КНП « ЦПМСД» Лиманської міської ради 

1.5. Напрямок діяльності « Забезпечення пільгової категорії населення» 

-        захід Програми « Медикаментами» 

в стовпчику 7 цифри « 1232,2» змінити на «1268,2» 

в стовпчику 8 цифри « 481,8» змінити на «517,8» 

- захід Програми « Медикаментами для надання паліативної допомоги, 

придбання спеціальних рецептурних бланків для виписки наркотичних препаратів» 

в стовпчику 7 цифри « 951,3» змінити на «906,3» 

в стовпчику 8 цифри « 190,3» змінити на «145,3» 

- захід Програми « Слуховими апаратами» 

в стовпчику 7 цифри « 375,7» змінити на «371,4» 

в стовпчику 8 цифри « 356,2» змінити на «351,9» 

-      захід Програми « Засобами технічної реабілітації» 

в стовпчику 7 цифри « 708,5» змінити на «666,2» 

в стовпчику 8 цифри « 223,5» змінити на «181,2» 

виконавець КНП « ЦПМСД» Лиманської міської ради 

1.6. Напрямок діяльності «Забезпечення жінок фертільного віку та вагітних» 

- захід Програми « Придбання контрацептивів (оральні, бар'єрні, ВМК та інші) 

для жінок, яким вагітність та пологи загрожують життю» 

в стовпчику 7 цифри « 115,3» змінити на «107,0» 

в стовпчику 8 цифри « 8,3» змінити на «0,0» 

виконавець КНП « Лиманська ЦРЛ» 

1.7. Напрямок діяльності « Забезпечення хворих на орфанні захворювання» 

-        захід Програми « Закупівля лікарських засобів для хворих дорослих» 

в стовпчику 7 цифри « 317,0» змінити на «366,0» 

в стовпчику 8 цифри « 100,0» змінити на «149,0» 

- захід Програми « Закупівля лікарських засобів для хворих дітей» 

в стовпчику 7 цифри « 158,6» змінити на «128,6» 

в стовпчику 8 цифри « 50,0» змінити на «20,0» 

виконавець КНП « ЦПМСД» Лиманської міської ради 

1.8. Напрямок діяльності «Забезпечення медикаментами та предметами медичного 

призначення для надання своєчасної та якісної медичної допомоги» 

 

 



- захід Програми «Придбання медикаментів та предметів медичного 

призначення» 

в стовпчику 7,8  цифри « 240,» змінити на «224,9» 

виконавець КНП « Лиманська ЦРЛ» 

1.9. Напрямок діяльності « Забезпечення утримання закладів охорони здоров'я для 

їх стабільного функціонування» 

-        захід Програми « 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)» 

в стовпчику 7,8 цифри « 89,7» змінити на «119,7» 

виконавець КНП « ЦПМСД» Лиманської міської ради 

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

- захід Програми «  Придбання медичного обладнання (лапороскопічна стійка, 

апарат штучної вентиляції легенів, ендоскопічна система з відеоендоскопом, 12- 

канальний холтерівський добовий монітор ЕКГ та АТ, приліжкові монітори 

пацієнта)» 

в стовпчику 7,8 цифри « 7477,7» змінити на «7340,7» 

- захід Програми «Придбання медичного обладнання (професійний 

дефібрилятор експертного рівня, пульсоксиметр, інфузійний насос, кисневий 

концентратор, хірургічний аспіратор, гістероскоп)» 

в стовпчику 7,8 цифри « 1208,68» змінити на «1206,88» 

виконавець КНП « Лиманська ЦРЛ» 

-       захід Програми  «Поточний ремонт приміщень під стоматологічне відділення за 

адресою вулиця К. Гасієва,36а»  

в стовпчику 7,8 цифри « 268,98» змінити на «190,0» 

-      доповнити заходом « 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" у сумі 43,2 тис. грн. 

виконавець КНП « ЦПМСД» Лиманської міської ради 

1.11. Напрямок діяльності « Забезпечення противоепідемічних заходів» 

-       захід Програми « засобами індивідуального захисту, виробами медичного 

призначення, дезинфікуючими засобами» 

в стовпчику 7,8 цифри « 872,5» змінити на «877,4» 

виконавець КНП « ЦПМСД» Лиманської міської ради 

в стовпчику 7,8 цифри « 410,0» змінити на « 1094,4» 

виконавець КНП « Лиманська ЦРЛ» 

-       захід Програми « Придбання медичного та лабораторного обладнання» 

в стовпчику 7,8 цифри « 98,7» змінити на «129,6» 

виконавець КНП « ЦПМСД» Лиманської міської ради 

в стовпчику 7,8 цифри « 173,» змінити на «1001,0» 

 -  доповнити заходом «Придбання кисню медичного газоподібного" у сумі 180,0 тис. 

грн. 

-   доповнити заходом « Заробітна плата» у сумі 655,7 тис. грн.. 

-   доповнити заходом «   Нарахування на заробітну плату» у сумі 144,3 тис. грн.. 

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 (Коломацький) та заступника 

міського голови Гамаюнову Ю.М.  

 

 

 

Міський голова                                                                                             П.Ф. Цимідан 

 

 


