
                                                                                               Додаток 1 

                                                                                               до рішення селищної ради 

 

від  _____________2022                                             року   

                                             ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунального підприємства  «Софіївська центральна 
лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської 

області  на 2023 рік 

 

1. Загальні положення  
  Комунальне підприємство «Софіївська центральна лікарня» Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області  створене на базі 
майна територіальних громад сіл та селищ Софіївської територіальної громади, що 
надає вторинну  медичну допомогу населенню.        
        Програма фінансової підтримки комунального підприємства  «Софіївська 
центральна лікарня» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області  на 2023 рік розроблена на виконання законів «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
          Для забезпечення виконання статутних завдань комунальне  підприємство 
потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації його 
фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш 
ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих 
потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів 
до бюджету. 

Вторинна  допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам та 
потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану справ є, 
насамперед,  відсутність достатньої кількості медикаментів , а також дефіцит 
кваліфікованих медичних кадрів. 

Комунальне  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 підприємства 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 вторинну  медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я, що надають вторинну  медичну допомогу, 
та місцеві програми надання населенню медичних послуг з вторинної  медичної 
допомоги  будуть здійснюватися з бюджету територіальної громади. 

2. Мета та завдання Програми  
Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямами 

надання субвенції для розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я , для 
забезпечення їх сталої та ефективної роботи. 

 Кошти спрямовуються: 
1.     Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню; 
2.     Оплата за спожиті енергоносії; 



          3.     Фінансове стимулювання працівників (преміювання, стимулюючі виплати 
згідно діючого законодавства). 
          4.   Забезпечення  лікарськими засобами населення та виробами медичного 
призначення, придбання медичних препаратів, антисептичних, перев’язочних, 
кровозупинних  та фіксуючих засобів, лабораторні реактиви. 
          5.      Виплата пільгових пенсій. 
          6. Забезпечення безкоштовного зубопротезування згідно чинного 
законодавства. 
          7.     Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. 
          8.     Послуги за роботу пересувного флюорографа.      

9. Заробітна плата та нарахування на оплату праці працівників 
фізіотерапевтичного кабінету, педіатричного відділення. 

10.   Придбання предметів, матеріалів, господарського інструменту, 
інвентарю, що не відноситься до основних засобів (бланки, господарчі товари, 

паливно-мастильні матеріали). 

11.    Послуги з ремонту і технічного обслуговування  обладнання. 
12.    Продукти харчування. 
13.    Інші поточні видатки (сплата земельного податку). 

                                         3. Строки  виконання Програми 

 

Програма виконується на протязі  2023 року. 
 

.                             4. Фінансування Програми 

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

5. Очікувані результати виконання Програми 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 
1.Забезпечення безперебійної роботи комунального  підприємства відповідно 

до його  функціональних призначень і тим самим забезпечення 
життєдіяльності   мешканців Софіївської територіальної громади. 

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

3. Покращення якості медичних послуг. 
 

Секретар селищної ради                                        Людмила НАЗАРЕНКО 

 


