
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 _____  _____                                                                                       №   _____   

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради “Про затвердження Програми 

протидії захворюванню на туберкульоз в 

Лиманській об’єднаній територіальній 

громаді на 2020 рік” 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради “ Про затвердження Програми 

протидії захворюванню на туберкульоз в Лиманській об’єднаній територіальній 

громаді на 2020 рік” , керуючись ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради “ Про 

затвердження Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Лиманській 

об’єднаній територіальній  громаді на 2020 рік” (рішення додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

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

                                                                                                                      №________ 

                                                                   м. Лиман 

Про затвердження Прогами 
протидії захворюванню  
на туберкульоз в Лиманській 
об’єднаній територіальній 

громаді на 2020 рік  
 

 

          З метою поліпшення здоров’я населення, своєчасної ефективної профілактики 
захворювання на туберкульоз, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони  
здоров'я Лиманської об’єднаної територіальної громади, на підставі Закону України 
«Про протидію захворюванню на туберкульоз», керуючись ст.25, 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму протидії захворюванню на туберкульоз в  Лиманській       

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік (додаток 1). 
 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко), при формуванні бюджету 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, передбачити витрати на 
фінансування заходів Програми. 
 
 
3. Комунальному некомерційному підприємству «Лиманська центральна районна 

лікарня» (Сериці) і Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради (Чалому): 

 
3.1. взяти під особистий контроль, забезпечити виконання Програми протидії 
захворюванню  на туберкульоз в Лиманській об’єднаній територіальній громаді на 
2020 рік; 

 
3.2. протягом 2020 року щоквартально на пленарних засіданнях міської ради        
звітувати про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в 
Лиманській об’єднаній територіальній громаді. 

 
4.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) продовжити 

роботу по направленню на профілактичні огляди на туберкульоз членів родин, що 



знаходяться на обліку в управлінні соціального захисту населення, як малозабезпечені 
та такі, що отримують державну грошову допомогу. 

 
5. Комунальному некомерційному підприємству «Лиманська центральна районна 

лікарня» (Сериці) укласти угоду з Лиманським відділенням поліції Слов’янського 
відділу поліції Головного управління національної поліції України в Донецькій 
області (Ващелін), Лиманським міським відділом уповноваженного органу з питань 
пробації Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації (Щербак) (за згодою)  про взаємодію щодо 
спільного проведення протитуберкульозних заходів щодо осіб звільнених з місць 
позбавлення волі та осіб, взятих під варту. 
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури, фізкультури і спорту, справах молоді і соціального захисту 
населення (Демидова), заступника міського голови Гамаюнову Ю.М. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                          П.Ф. Цимідан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                               Затверджено 

рішенням міської ради 

   від _______№________ 

 

 

Міська 

Програма протидії захворюванню 

на туберкульоз в Лиманській об’єднаній територіальній громаді  
на 2020 рік 

 

1.Загальні положення                 

  

                 В Україні, в Донецькій області та Лиманській ОТГ зберігається 

несприятлива ситуація із захворюванням на туберкульоз. Досвід свідчить, що 

захворювання на туберкульоз призводить до скорочення тривалості життя людини, 

зростання рівня смертності, тимчасової та стійкої втрати працездатності, збільшення 

витрат на організацію медичних послуг, соціальної нерівності та дискримінації 

хворих на туберкульоз. 

 

2. Проблеми з туберкульозу в Лиманській ОТГ  

  

                 Цього року вперше захворіло на туберкульоз - 19 осіб, проти 13 у 2018р. 

Випадків захворювання серед дітей не було, але захворів підліток.      Захворюваність 

на туберкульоз на 100 тис. населення склала – 44,7 , проти 30,0 за аналогічний період 

2018р. Обласний показник – 45,9. Показник захворюваності на туберкульоз 

збільшився на 49,0% в порівнянні з 2018р., та на 2,6% менше за  обласний. Норматив 

зниження - 5% за рік. 

 

В 2019р. на ко-інфекцію (ТБ/ВІЛ) захворіло – 8 осіб (це 42,1% від вперше 

захворілих), у 2018р. також – 5 (38,5%). Епідеміологічна ситуація щодо 

захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ залишається недостатньо контрольованою та є 

одним із рушійних факторів, що перешкоджають прогресу, досягнутому у боротьбі з 

туберкульозом. 

Високий рівень захворюваності на туберкульоз та поширеність його резистентних 

форм зумовлений загальною соціально-економічною ситуацією в країні, недостатнім 

фінансуванням, кадровою кризою, а також низькою мотивацією населення до 

своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих 

верств населення до медичних послуг. 

Напрямки щодо розв’язання зазначених проблем визначаються міською  Програмою 

протидії захворювання на туберкульоз на 2020 рік. 

 

3. Мета Програми 

 

               Метою міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2020 рік 

(далі – Програма) є поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення 



загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та 

смертності від нього, ко-інфекціі (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення 

мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що 

ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до 

якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу. 

  

4. Шляхи та способи розв’язання проблеми 

  

- організація процесу виявлення та діагностики туберкульозу відповідно до 

нормативних наказів Міністерства охорони здоров’я. 

- подальше відпрацювання на місцевому рівні системи організації процесу виявлення 

випадків туберкульозу за рахунок  флюорографічного скринінгу дорослого населення 

і насамперед серед осіб з найвищим ризиком (безпритульні, мігранти, споживачі 

ін’єкційних наркотиків та інші). 

- обґрунтування призначення і проведення аналізу мокротиння в загальнолікувальній 

мережі. 

- поліпшення рівня знань та навичок медичних працівників загальнолікувальної 

мережі за різними аспектами виявлення туберкульозу та виконання пацієнтом “етики 

кашлю”, як того вимагає стандарт інфекційного контролю за туберкульозом. 

- зменшення показника переривання лікування серед осіб, які зловживають алкоголем, 

та представників інших груп ризику. 

- забезпечення системної підтримки пацієнтів під час контрольованого лікування на 

амбулаторному етапі. 
 

5. Досягнення мети і основні завдання Програми 

  

               З метою поліпшення надання протитуберкульозної допомоги населенню ОТГ 

основні зусилля сконцентровані на вирішенні таких питань: 

  

1. Вдосконалення системи управління, моніторингу та оцінки заходів з метою 

підвищення їх ефективності з орієнтацією на кінцевий результат. 

1.1. Забезпечити діяльність робочої групи по управлінню Програмою. Щороку 

заслуховувати на засіданнях робочої групи по управлінню Програмою стан виконання 

міської Програми.  

1.2. Забезпечити діяльність міської координаційної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Щороку заслуховувати на засіданнях 

координаційної ради стан виконання міської Програми.  

2. Впровадження та забезпечення доступності для населення сучасних ефективних 

методів виявлення та діагностики туберкульозу. 

2.1. Забезпечити бактеріоскопічним обстеженням населення з діагностичною метою.  

2.2. Забезпечити населення безкоштовним ФЛГ-обстеженням для проведення 

профоглядів на ТБ.   

2.3. Забезпечити туберкуліном та витратними матеріалами для обов’язкової щорічної 

туберкулінодіагностики дітей 4-14 років, в першу чергу з груп ризику.  

2.4. Забезпечити лабораторію КНП «Лиманська ЦРЛ» витратними матеріалами для 

проведення бактеріоскопії мокротиння. 



2.5. Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою 

рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі рентгенівської плівки та реагентів. 

2.6. Забезпечити фінансування витрат на транспортування матеріалу від хворих на 

туберкульоз у КЗОЗ «ОКПТД» для бактеріологічного обстеження. 

3. Доступність, якість та мультиформатність ДОТ-лікування хворих на туберкульоз у 

загальній лікувальній мережі 

3.1. Наблизити надання ДОТ-послуг до місць проживання хворих на туберкульоз 

шляхом залучення до контролю за прийомом ліків медичних та соціальних 

працівників, волонтерів. 

3.2. Продовжити систему соціальної підтримки хворих на туберкульоз під час 

отримання ними ДОТ-послуг з метою формування прихильності до лікування шляхом 

надання продуктових наборів. 

3.3. Забезпечити дотримання вимог Стандарту інфекційного контролю в КНП 

«Лиманська ЦРЛ». 

4. Профілактичні заходи 

4.1. Забезпечити публікацію статей в міській газеті щодо профілактики захворювання 

на туберкульоз. 

4.2. Забезпечити інформування населення з питань епідситуації та профілактики 

туберкульозу на веб-сайті КНП «Лиманська ЦРЛ». 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

  

Виконання Програми дасть змогу: 

- знизити захворюваність на туберкульоз населення; 

- забезпечити повне одужання 90 відсотків хворих з новими випадками туберкульозу; 

- знизити кількість хворих з повторним лікуванням та зменшити відсоток відривів від 

лікування. 

 

7. Обсяг та джерела фінансування Програми 

  

Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет, державний бюджет, а також 

інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. 

 

Програма розроблена  Комунальним некомерційним підприємством «Лиманська 

центральна районна лікарня» 

 

Виконуючий обов’язки директора 

КНП «Лиманська центральна районна лікарня                           ____________ 

Л.В.Сериця 

 

Секретар міської ради                                                                     _____________ 

Т.Ю.Каракуц 

 

 



                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                                                                                     до рішення Лиманської міської ради 

                                                                                                                                                       від ________________    № __________ 

 

 Програма 

  протидії захворюванню на туберкульоз в Лиманській об’єднаній територіальній громаді 

  на 2020 рік 

 

Задача/Захід Відпові- 

дальні 

Джерело 

фінан-

сування 

Фінансування (тис. грн.) 

 

Індикатор 

досягнення 

2020 

1 2 3 4 5 

 

Розділ І.  Вдосконалення системи управління, моніторингу та оцінки Заходів з метою підвищення їх ефективності з 

орієнтацією на кінцевий результат 

1.1. Забезпечити діяльність 

робочої групи по 

управлінню Програмою 

протидії захворюванню на 

туберкульоз в Лиманській 

ОТГ. 

Члени 

робочої 

групи по 

управлінню 

Програмою 

протидії 

захворюван-

ню на 

туберкульоз 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 1 раз на квартал 

1.2. Щороку заслуховувати 

на засіданнях робочої групи 

по управлінню Програмою 

протидії захворюванню на 

туберкульоз стан виконання 

Члени 

робочої 

групи по 

управлінню 

Програмою 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

 

 

 

 

Щорічний звіт про 

стан виконання 

міської Програми з 

рекомендаціями 

щодо реалізації          



міської Програми та 

результати аналізу 

регіональних показників 

моніторингу і оцінки, 

розробляти відповідні 

рекомендації щодо 

корегування заходів  

Програми на наступний 

період.                                                     

протидії 

захворюванн

ю на 

туберкульоз 

 

 

 Програми у 

наступному році 

 

 

 

1.3. Забезпечити діяльність 

міської координаційної ради 

з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу. 

 

  

Члени 

кординаційно

ї ради з 

питань про-

тидії 

туберкульозу 

та ВІЛ –

інфекції/ 

СНІДу 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 1 раз на квартал 

1.4. Забезпечити 

впровадження рішень 

міської координаційної ради 

з питань протидії тубер-

кульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу шляхом 

прийняття відповідних 

доручень та аналізу стану їх 

виконання на засіданнях 

ради.  

Члени 

кордина-

ційної ради з 

питань про-

тидії 

туберкульозу 

та ВІЛ –

інфекції/ 

СНІДу 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

прийнятих та 

виконаних за 

рішенням ради 

доручень 

 

 

1.5. Щороку заслуховувати 

на засіданнях міської 

Члени ко-

ординаційної 

Не потребує 

додаткового 

 Щорічний звіт про 

стан виконання 



координаційної ради з 

питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу стан 

виконання міської Програми 

та результати аналізу 

регіональних показників 

моніторингу і оцінки, 

розробляти відповідні 

рекомендації щодо 

корегування заходів 

Програми на наступний 

період. 

 

ради з питань 

протидії 

туберкульозу 

та ВІЛ –

інфекції/СНІ

Ду 

фінансування міської Програми з 

рекомендаціями 

щодо реалізації 

Програми у 

наступному році 

Розділ ІІ.  Впровадження та забезпечення доступності для населення сучасних ефективних методів виявлення та діагностики 

туберкульозу 

2.1. Забезпечити 

бактеріоскопічним 

обстеженням населення з 

діагностичною метою 

(придбання контейнерів для 

збору мокротиння). 

Головний 

лікар  

КНЗ 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради 

Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 Бюджет   

ОТГ 

 

 

1,0 

Протягом року 

обстежити 

бактеріоскопічно за 

клінічними 

показниками не 

менше ніж 5 

хворих на 1000 

населення 



2.2. Забезпечити населення  

безкоштовним ФЛГ-

обстеженням для 

проведення профоглядів на 

ТБ (в першу чергу група 

«ризику» - ВІЛ-інфіковані, 

звільнені з місць 

позбавлення волі). 

 Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

 

 

% охоплення осіб з 

груп «ризику» 

(окремо по кожній) 

безкоштовним 

ФЛГ-обстеженням: 

ВІЛ-інфіковані – 

65%, звільнені з 

місць позбавлення 

волі – 80%. 

2.3. Забезпечити 

туберкуліном та витратними 

матеріалами для 

обов’язкової щорічної 

тубер-кулінодіагностики 

дітям 4-14 років, в першу 

чергу – з груп „ризику” . 

 

Головний 

лікар  

КНЗ 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради 

Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 

 

Бюджет   

ОТГ 

 

 

224,0 

85%  дітей 4-14 

років з груп 

«ризику» 

охоплюються 

туберкулінодіагнос

тикою  

2.4. Забезпечити 

лабораторію ЦРЛ 

витратними матеріалами для 

проведення бактеріоскопії 

та дооснастити її засобами 

інфекційного контролю 

згідно вимог Стандарту 

Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

   Не 

потребує 

додаткового 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

1)% нових випадків 

ТБ з М(+) – не 

менше 60%; 

2)% КСБ(+) серед 

обстежених з 

підозрою на ТБ у 

ЗЛМ – не менше 



інфекційного контролю. лікарня» 4,5% 

2.5. Забезпечити діагностику 

та моніторинг ефективності 

лікування за допомогою 

рентгенологічного 

обстеження шляхом 

закупівлі рентгенівської 

плівки та реагентів. 

Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 

   Бюджет   

ОТГ 

 

 

1,2 

Забезпечити 100% 

від потреби 

2.6. Забезпечити 

фінансування витрат на 

транспортування матеріалу 

від хворих на туберкульоз у 

КЗОЗ «ОКПТД» для 

бактеріологічного 

обстеження. 

Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

Бюджет   

ОТГ 

 

 

8,4 

Забезпечити 

обстеженням 100% 

хворих на 

туберкульоз 

2.7. Забезпечити проведення 

до- та післятестового 

консультування на ВІЛ-

інфекцію хворих  на 

туберкульоз. 

 

Протитубер-

кульозний 

кабінет  

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 охопити ДКТ/ВІЛ 

90% вперше 

виявлених хворих  

2.8. Забезпечити 

імунологічним обстеженням  

ВІЛ-інфікованих, хворих на 

Кабінет 

профілактики 

та лікування 

Обласний 

бюджет 

 

за наявністю коштів 

Забезпечити 100% 

ВІЛ-інфікованих 

хворих на 



туберкульоз. 

 

ВІЛ/СНІДу туберкульоз 

 

2.9. Забезпечити 

направлення ВІЛ-інфікова-

них з підозрою на поза-

легеневі форми тубер-

кульозу до лікувально-

профілактичних закладів, 

відповідальних за взяття та 

проведення різних видів 

обстежень біоматеріалу та 

наявність туберкульозного 

процесу. 

 

Кабінет 

профілактики 

та лікування 

ВІЛ/СНІДу, 

протитуберку

-льозний 

кабінет  

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 Забезпечити 100% 

2.10. Забезпечити 

проведення 

хіміопрофілактики 

туберкульозу всім хворим на 

СНІД та ВІЛ-інфікованим 

(за пока-заннями) за місцем 

їх диспансеризації. 

 

 

 

Кабінет про-

філактики та 

лікування 

ВІЛ/СНІДу, 

протитуберку

льозний 

кабінет КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 

Обласний 

бюджет 

 

за наявністю коштів 

 

Проводити 

хіміопрофілактику 

туберкульозу 

хворим на СНІД та 

ВІЛ-інфікованим 

(CD4 менше 

500клітин) 100% 

 

Розділ ІІІ.  Доступність, якість та мультиформатність  ДОТ-лікування хворих на туберкульоз у загальній лікувальній 

мережі 

 



3.1. Наблизити надання 

ДОТ-послуг до місць 

проживання хворих на 

туберкульоз шляхом 

залучення до контролю за 

прийомом ліків медичних та  

соціальних працівників, 

волонтерів або 

підготовлених  

уповноважених членів 

громад. 

Головний 

лікар  

КНЗ 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 100% хворих 

забезпечити 

контрольованим 

лікуванням 

3.2. Наблизити надання 

ДОТ-послуг до місць 

проживання хворих на 

туберкульоз шляхом 

залучення громадських 

організацій (у т.ч. 

Лиманська організація 

Товариства Червоного 

Хреста). 

Головний 

лікар  

КНЗ 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради 

 

Кошти 

Глобального 

фонду 

 

 

за наявністю коштів 

100% хворих 

забезпечити 

контрольованим 

лікуванням 

 

 

 

 

3.3. Забезпечити умови для 

надання ДОТ-послуг (у т.ч. 

кулери з питною водою, 

одноразові стакани та 

планшети для медикаментів 

по амбулаторіям Центру)   

 

 

Головний 

лікар  

КНЗ 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

 

 

90% амбулаторій 

Центру 

забезпечити 

умовами надання 

ДОТ-послуг 

3.4. Продовжити систему 

соціальної підтримки хворих 

на туберкульоз під час 

 

Головний 

лікар  

Бюджет   

ОТГ 

 

25,2 

98% хворих на 

туберкульоз 

охопити 



отримання ними ДОТ-

послуг з метою формування 

прихильності до 

безперервного лікування 

шляхом: 

  -  надання продуктових  і 

гігієнічних наборів. 

 

КНЗ 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради 

 

соціальною 

підтримкою 

 

3.5. Забезпечити дотримання 

вимог Стандарту 

інфекційного контролю в 

протитуберкульозному 

кабінеті КНП  

«Лиманська центральна 

районна лікарня» 

 

- дезінфекційні засоби; 

- респіратори 3 класу; 

- одноразові маски для 

пацієнтів; 

 

- рукавички гумові; 

- дезінфекційні засоби для 

обробки рук. 

 

 Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 

Бюджет   

ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

Забезпечити  не 

менше ніж 90 % від 

потреби 

Розділ ІУ.  Профілактичні заходи 

4.1. Забезпечити публікацію 

статей в міській газеті 

«Зоря» щодо профілактики 

захворювання на 

 Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

 

 

 

 

Забезпечити 

публікацію статей 

 

  



туберкульоз. 

 

 

 

 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 Головний 

лікар 

 КНЗ 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Забезпечити проведення 

консультування населення з 

питань туберкульозу за 

телефоном «Гаряча лінія» на 

базі КНП «Лиманська 

центральна районна 

лікарня» 

 

Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня», 

лікар-

фтизіатр 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 Забезпечити 

проведення 

консультування 

 

 

 

4.3. Забезпечити 

інформування населення з 

питань епідситуації та 

профілактики туберкульозу 

на web-сайті КНП 

«Лиманська центральна 

районна лікарня» 

 

 Виконуючий 

обов’язки 

директора 

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня» 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 Забезпечити 

інформування 

населення 



 

ВСЬОГО 

(тис.грн.) 

 

 

 

 

 

272,3 

 

 

 

Розроблено:  Комунальним некомерційним підприємством «Лиманська центральна районна лікарня» 

 

Виконуючий обов’язки директора 

КНП «Лиманська центральна районна лікарня                           ____________ Л.В.Сериця 

 

Секретар міської ради                                                                                     _____________ Т.Ю.Каракуц 


