
 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Софіївської 

селищної ради  Дніпропетровської області на 2022 рік 

 

1. Загальні положення  
 

Комунальне некомерційне підприємство «Софіївський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги»  Софіївської селищної ради створене на базі 
комунального майна Софіївської селищної територіальної громади  та  надає 
первинну медичну допомогу населенню Софіївської ОТГ Дніпропетровської 
області.        
          Проект Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Софіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Софіївської селищної ради на 2022  рік (надалі - Програма) розроблена на 
виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII, відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
          Для забезпечення виконання статутних завдань комунальне 
некомерційне підприємство потребує залучення додаткового фінансування, 
яке сприятиме стабілізації його фінансово-господарської діяльності, 
покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна 
районної комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, 
технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до 
бюджету. 

Первинна медико-санітарна допомога на сьогодні не завжди відповідає 
сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами 
такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, 
відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, а також 
дефіцит кваліфікованих медичних кадрів. 

В складі КНП «Софіївський ЦПМСД» функціонує 2 амбулаторії  
загальної практики сімейної медицини, 10 фельдшерських акушерських 

пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є 
низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям 
оснащення, затверджених наказами МОЗ України.  

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерські 
пункти (далі – АЗПСМ та ФАП) потребують поточних ремонтів. 

Комунальне некомерційне підприємство не має власних обігових коштів 

для забезпечення в повному обсязі оплати за спожиті енергоносії та 
комунальні послуги, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню, 
по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних 
технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок 
капітальних вкладень та інші). 



Згідно п.п. «г» п. 3 ч. 1 ст. 89 Бюджетного кодексу України видатки на 
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  будуть здійснюватися з бюджетів сільських 
рад та Софіївської ОТГ. 

 

 

2. Мета та завдання Програми  
 

Метою  Програми є забезпечення стабільної роботи комунального 
некомерційного підприємства Софіївської селищної ради відповідно до його 
функціональних призначень щодо надання мешканцям району належних 
медичних послуг. 

 Серед основних завдань Програми є: 

фінансування оплати праці працівників ФАПів, амбулаторій, 
адміністративно-господарського персоналу; 

 фінансове стимулювання працівників; 

 зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 
 оснащення  необхідним медичним обладнанням; 
 оплата за спожиті енергоносії; 
 придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для 

стабільної роботи підприємства та підготовка його до роботи в осінньо-

зимовий період, тощо; 
 подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 
 на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення 

енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку; 
 виконання заходів місцевих програм надання населенню медичних 

послуг; 

забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення. 

  

3. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за 
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, а також за рахунок інших 
джерел не заборонених законодавством України на оплату поточних і 
капітальних видатків відповідно до Додатка. 

 

 

4. Очікувані результати виконання Програми 

 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 



забезпечення безперебійної роботи комунального некомерційного 
підприємства відповідно до його  функціональних призначень і тим самим 
забезпечення життєдіяльності   мешканців Софіївського району; 

збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок 
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, придбання техніки; 

зменшення енерговитрат за рахунок встановлення 
енергозберігаючого обладнання; 

покращення якості медичних послуг. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор 

КНП «Софіївський  
Центр первинної медико-санітарної  
допомоги»                                                                           Костянтин  БЕРЕЗНІЙ 
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