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ПРОГРАМА 
 

 

фінансової підтримки комунального підприємства  

«Софіївська центральна аптека № 100»  

Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області на 2022 рік  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік 

 

смт Софіївка 



 

1. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради 

2. Підстава для розроблення 

 

ст.71,91 Бюджетного кодексу України, 
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради 

4. Головний розпорядник бюджетних 
коштів 

Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради 

4.1. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради 

5. Учасники програми Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради, КП «Софіївська центральна аптека № 
100» 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні Програми  

селищний бюджет  

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для  
реалізації Програми, тис.грн.: 

Всього: 
 

 

2022 

 

8.1. у тому числі:  

8.1.1. коштів селищного бюджету  50,0 

8.1.2. коштів інших джерел   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Загальні положення 

 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Софіївська центральна 
аптека № 100» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області на 
2022 рік (далі - Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

В умовах подальшого розвитку ринкової економіки України, дії ринкових механізмів 
все більшого значення та актуальності набуває формування системи соціального захисту та 
соціальних гарантій громадян. У прагненні досягти високих показників прибутковості 
питанням соціальної відповідальності підприємств перед громадськістю відводиться все 
менше уваги. У цих умовах зростає роль державних інституцій як регуляторних та 
контролюючих органів, особливо в сфері соціальної відповідальності в питаннях забезпечення 
прав громадян на охорону здоров’я, доступності найнеобхідніших лікарських засобів, пільг і 
гарантій окремим групам та категоріям населення. Розглядаючи механізми та засоби 
державного регулювання сфери соціальної відповідальності, щонайперше треба відзначити 
підприємства, які є спільною власністю територіальних громад, перебувають в межах 
безпосереднього впливу районної ради та районної державної адміністрації і по своїй суті 
повинні бути гарантом соціального захисту членів відповідної регіональної громади як 
своєрідних власників цього господарського утворення. Навіть на фоні зростання приватного 
сектора фармацевтичної галузі саме комунальні аптечні заклади є провідними закладами в 
реалізації державної політики у сфері медикаментозного забезпечення населення, адже вони 
створені, в першу чергу, з метою захисту життя та здоров’я людей, здійснення соціальних 
програм та низькорентабельних, але безумовно необхідних видів діяльності. Отримання 
прибутку комунальними аптечними закладами від фінансово-господарської діяльності може 
розглядатися лише в контексті самофінансування та реінвестування. 

У Софіївській селищній територіальній громаді соціальна відповідальність щодо 
забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення покладена 
на комунальне підприємство «Софіївська центральна аптека № 100» Софіївської селищної 
ради Софіївського району Дніпропетровської області. Саме розгалужена система аптечної 
мережі комунального підприємства може виступати державним гарантом забезпечення 
лікувально-профілактичних закладів та населення (від міста до найвіддаленішого куточка 
району) якісними, безпечними та доступними лікарськими засобами і виробами медичного 
призначення, створення запасів життєво необхідних ліків на випадок епідемій та 
надзвичайних ситуацій, виконання регіональних та районних програм з охорони здоров’я. 

Серед елементів соціальної відповідальності комунального підприємства варто 
зазначити: пільгове забезпечення інвалідів та учасників бойових дій, ветеранів праці, 
пенсіонерів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 
забезпечення певних категорій громадян наркотичними лікарськими засобами, 
психотропними речовинами та прекурсорами. 

Сьогодні і комунальні, і комерційні аптеки мають своєю кінцевою метою прибуток. І 
це своєрідна правова колізія, адже, згідно з основами законодавства про охорону здоров’я, 
аптека - це установа охорони здоров’я. А з іншого боку, згідно з видами класифікації 
економічної діяльності, це підприємство, розраховане на прибуток. У комунальної аптеки як 
соціальної установи є низка завдань, які вона зобов’язана виконувати. Так, кожна комунальна 
аптека повинна мати всі препарати, необхідні за профілем лікувальної установи, в якій вона 
розташована.  

У свою чергу, комунальна аптека має право розраховувати на допомогу Софіївської 
селищної  ради, яка є засновником та власником комунального підприємства. 

Програма підтримки діяльності комунального підприємства «Вишгородська 
центральна районна аптека №23» Вишгородської районної ради на 2017 рік має стати 
організаційно-економічним документом, який спрямований на підтримку функціонування 
Підприємства. 

 



3. Мета та завдання Програми 

 

На сьогоднішній день комунальне підприємство «Софіївська центральна аптека                     
№ 100» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області має 
застаріле комунальне майно, зношені основні фонди, незадовільний технічний стан 
приміщень та будівель, які потребують капітального ремонту та енергоефективних заходів. 

Приміщення не опалюється. Температура в середині приміщення взимку складає до – 10℃. 
 Модернізація внутрішніх систем споживання, дасть можливість зменшити витрати 

підприємства на комунальні послуги та енергоносії.  
Забезпечення належної експлуатації, збереження та підвищення експлуатаційної 

привабливості майна закріпленого за підприємством, не можливо без належної фінансової 
підтримки. Потрібно додаткова фінансова допомога для реалізації заходів, своїх завдань та 

надання якісних послуг для населення Софіївської селищної територіальної громади та інших 
громад. 

Саме на вирішення цих проблем та вищезазначених завдань і спрямована ця Програма 
підтримки. 

 

 

4.  Заходи з реалізації Програми 

 

Реалізація Програми здійснюється  шляхом  запровадження  наступних заходів, 
спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети: 

- Проведення капітального ремонту приміщень та будівель; 
- Приведення комунальних аптечних закладів до високих стандартів обслуговування та 

медикаментозного забезпечення населення громади, розширення асортименту медичних 
препаратів; 

- Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 
- Проведення енергоефективних заходів, оновлення та ремонт систем опалення, 

водовідведення, електромереж; 

- Раціональне використання власних коштів на розвиток підприємства. 

 

5. Фінансова забезпеченість Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, власних 
коштів підприємства та за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. 

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів Програми є орієнтовними і в ході 
її виконання можуть уточнюватися. 

 

6.  Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть можливість: 
 

1.  Покращити якість надання послуг. 
2.  Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток 
матеріальної бази  підприємств. 
3. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності підприємств. 
4.  Забезпечити  безперебійну роботу комунальних підприємств. 
 

 



7.  Система контролю 

 

1. Реалізація Програми  покладається  на виконавчий комітет Софіївської селищної  ради. 
2. Контроль за виконанням Програми здійснює комісія з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і 
заступник селищного голови. 
 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                           Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                 

 

 



                                                                                                Додаток 1 

                                                                                                до Програми фінансової підтримки  
                                                                                                комунального підприємства  

                                                                                                Софіївська центральна аптека № 100  

                                                                                                Софіївської селищної ради 

                                                                                                Софіївського району 

                                                                                                Дніпропетровської області на 2022 рік  

 

 

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Софіївська центральна аптека № 100» Софіївської селищної ради 

Софіївського району Дніпропетровської області на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

 

Назва комунального 
підприємства 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

 

2022 рік 

1. КП «Софіївська центральна 
аптека № 100» Софіївської 

селищної ради Софіївського 
району Дніпропетровської 

області 

                                                50,0 

 
Разом 50,0 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Людмила НАЗАРЕНКО 

      



                                                                                     Додаток 2 

                                                                                     до Програми фінансової підтримки  
                                                                                     комунального підприємства  

                                                                                     Софіївська центральна аптека № 100  

                                                                                     Софіївської селищної ради 

                                                                                     Софіївського району 

                                                                                     Дніпропетровської області на 2022 рік  

 

 

ПЕРЕЛІК 
заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Софіївська 

центральна аптека № 100» Софіївської селищної ради Софіївського району 

Дніпропетровської області на 2022 рік 

 

Найменування заходів Виконавці Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(тис. грн.) 

Придбання матеріалів для 
переобладнання будівлі КП 

«Софіївська центральна 
аптека № 100» Софіївської 

селищної ради 
Дніпропетровської області на 
електричну систему опалення 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної ради 

лютий -
березень 2022 

року 

50,0 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Людмила НАЗАРЕНКО



 


