
Додаток до додатка 1 

до рішення сесії 
селищної ради 

 ____________№ _________ 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ 

до Програми фінансової підтримкикомунального некомерційного підприємства «Софіївський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Софіївськоїселищної радиСофіївського району Дніпропетровської області  на  

2021  рік. 
 

 

 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 
виконан

ня 

Джерела 
фінансування 

Загальний 
обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 

Фінансуванн
я 2021 рік 

(тис.грн.) Очікувані результати 

 

 

1. 

Фінансове 
стимулювання 
працівників 
(преміювання, 
стимулюючі виплати 
згідно діючого 
законодавства) 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївської 
селищної ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

200,0 200,0 

Заохочення працівників 
для покращення 
ефективності, 
своєчасності і якості 
медичної допомоги 

 

2. 

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївської 
селищної ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

800,0 800,0 Створення та підтримання 
комфортних умов для 

перебування пацієнтів і 
громадян у лікувальних 

закладах 



 

 

3. 

Виконання заходів, 

передбачених 
постановою КМУ  від 
17.08.98 №1303 «Про 
впорядкування 
безоплатного та 
пільгового відпуску 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення 
та за певними 
категоріями 
захворювань» 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївської 
селищної ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

500,0 500,0 

Поліпшення 
демографічної ситуації, 
збереження і зміцнення 

здоров’я населення 
шляхом підвищення якості 

та ефективності надання 
медичної допомоги 

 

4. Забезпечення 
туберкуліном та іншими 
розхідними матеріалами 
для проведення масової 
туберкулінодіагностики 
серед дитячого населення 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївськоїселищн
ої ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

150,0 150,0 

Збільшення відсотку дітей 
1-14 років, охоплюваних 

туберкулінодіагностикою, 
своєчасне виявлення 

інфікованих дітей 

5. Забезпечення дітей, хворих 
на фенілкетонурію 
лікувальними сумішами 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївської 
селищної ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

200,0 200,0 

Забезпечення умов 
здорового дитинства та 

збереження 
репродуктивного здоров’я 

населення 



6. Забезпечення 
імуносупресивними 
засобами хворих після 
трансплантації 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївської 
селищної ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

350,0 350,0 

Забезпечення якості 
лікування хворих з 
трансплантованими 

органами 

7. Забезпечення 
своєчасного охоплення 
щепленнями цільових 
груп населення згідно з 
календарем щеплень та 
за епідемічними 
показаннями проти 
дифтерії, правця, 
поліомієліту, кашлюку, 
кору, грипу тощо 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївської 
селищної ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

20,0 20,0 

Удосконалення 
профілактичних та 

протиепідемічних заходів 
щодо запобігання 

поширенню інфекційних 
хвороб, боротьба з якими 

проводиться засобами 
імунопрофілактики. 

Своєчасність охоплення на 
рівні 95% 

8. Надання послуг з 
охорони  здоров’я та 

техобслуговування 
медичного та іншого 
обладнання, підготовка 
медичних закладів до 
опалювального сезону, 

оплата послуг (крім 
комунальних) 
 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївськоїселищн
ої ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

150,0 150,0 

Створення умов для 
своєчасного надання 

медичної допомоги та 
покращення діяльності 
лікувальних закладів 



 

9. 

Придбання предметів, 
матеріалів, 
господарського 
інструменту, інвентарю  
що не відноситься до 
основних засобів 
(бланки, паливо 
мастильні матеріали, 
запасні частини, завіз 
води тощо) 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївськоїселищн
ої ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

300,0 300,0 Покращення умов роботи 
медичним працівникам 

АЗПСМ  та ФАП  

10. Забезпечення виробами 
медичного призначення 
(інструменти, пристрої, 
діагностичні тести, 
перев’язувальні 
матеріали, тощо, 
допоміжні засоби слуху, 
зору, руху, інші 
протези), в тому числі 
онкологічних хворих 
визначеної категорії 
(кало приймачі, 
сечоприймачі та ін..) 

КНП  
«СофіївськийЦПМС
Д» 

Софіївськоїселищно
ї ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

150,0 150,0 Створення умов для 
своєчасного надання 

медичної допомоги та 
покращення діяльності 
лікувальних закладів 

11. Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 

КНП  «Софіївський 

ЦПМСД» 

Софіївської 
селищної ради 

2021 Місцеві 
бюджети 

50,0 50,0 Забезпечення матеріально-

технічної бази 
підприємства згідно табеля 

оснащення 

ВСЬОГО 
2870,0 2870,0  

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                             Л.І.НАЗАРЕНКО 
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