
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021 року  №  4/7 

  с.Боратин    

                                                                              

Про затвердження Програми фінансової 

підтримки  комунального некомерційного  

підприємства  «Луцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік   

 

             Відповідно до пункту 22 статті 26  Закону  України „ Про місцеве  самоврядування 

в Україні, враховуючи  пропозицію  постійної комісії сільської ради  з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку та  інвестицій,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Затвердити Програму  фінансової підтримки  комунального некомерційного 

підприємства  «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 

рік  ( додається). 

           2. Постійній  комісіїї сільської ради  з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку та  інвестицій  розглядати  хід реалізації Програми та 

вносити відповідні пропозиції на  розгляд сесії сільської ради. 

           3. Контроль за  виконанням даного  рішення  покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій   ЯРУЧИК  

Ганна Радчук 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» 

НА 2021 РІК 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

         рішенням Боратинської  

                                                                  сільської ради 

                                                                                               від 03 березня 2021 року № 4/7  

 

 

ПРОГРАМА  

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» 

на 2021 рік 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення Програми КНП «Луцький районний ЦПМСД» 

 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади           про розроблення 

програми 

 

2. Розробник Програми Боратинська сільська рада 

3. Співрозробники Програми КНП «Луцький районний ЦПМСД» 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Боратинська сільська рада,  

КНП «Луцький районний ЦПМСД» 

5. Участники Програми Боратинська сільська рада,  

КНП «Луцький районний ЦПМСД» 

Відділ фінансів Боратинської сільської ради 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Бюджет Боратинської сільської 

територіальної громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

1 782 704 гривень  

 



Загальні положення 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного 

кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

У Програмі визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню 

кваліфікованої первинної медичної допомоги працівниками комунального некомерційного 

підприємства «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

мешканцям населених пунктів Боратинської територіальної громади Луцького району.  

Місце провадження лікарської практики з надання первинної медичної допомоги 

мешканцям територіальної громади знаходиться в приміщенні Боратинської АЗПСМ за 

адресою с.Боратин, вул.Центральна 2а; Баївської АЗПСМ за адресою с.Баїв, вул.Перемоги 

1а; Гіркополонківської АЗПСМ за адресою с.Гірка Полонка, вул.Горохівська 63Д; 

Лаврівської АЗПСМ за адресою с.Лаврів, вул.Колгоспна 1. 

 

Мета програми 

Основна мета виконання програми – створення належних відповідних умов надання 

якісної, своєчасної медичної допомоги населенню громади; забезпечення профілактики, 

діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я; розвиток 

медичної бази шляхом технічного забезпечення. 

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових 

інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та 

матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише 

за умови раціонального використання наявних фінансових ресурсів для оплати послуг, які 

будуть надаватися комунальному некомерційному підприємству «Луцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги».  

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

Програмою визначено такі основні завдання:  

- надання фінансової підтримки підприємству для забезпечення медичного  

обслуговування населення (шляхом надання йому кваліфікованої планової первинної 

медико-санітарної допомоги); 

- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки; 

-  здача майна в оренду. 

 

 

 



Фінансова підтримка та виконання програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади. 

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2021 рік 

відображено у додатку до програми. 

Комунальне некомерційне підприємство «Луцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» має бути включено до мережі розпорядника бюджетних 

коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання. 

Звіт про використання бюджетних коштів надається комунальним некомерційним 

підприємством «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  відділу 

фінансів Боратинської сільської ради  щокварталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

 

Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

 «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2021 рік 

 

  

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(вартіс

ть), 

гривень 

1. Видатки на 

оплату праці з 

нарахуваннями 

- згідно 

штатного 

розпису 

(17.08.1998 

заробітна плата 

з 

нарахуваннями 

працівникам 

фельшерсько-

акушерських 

пунктів  

громади) 

2021 

 

Бюджет 

сільської 

територіальн

ої громади 

  1 218 600 

2. Придбання 

медикаментів 

та 

перев’язувальн

их матеріалів 

- 

відшкодування 

пільгових 

реєстрів 

пільговим 

категорії 

населення, 

згідно 

постанови МОЗ 

№1303 від 

17.08.1998 року 

зі змінами, та 

учасникам АТО 

в разі 

зафіксованого 

факту 

захворювання 

не частіше  1 

разу на квартал 

2021 Бюджет 

сільської 

територіальн

ої громади 

280 000 



або за наявності 

хронічного 

захворювання, 

яке потребує 

регулярного 

медикаментозн

ого супроводу; 

- закупівля 

засобів 

медичного 

призначення 

(памперси, 

калоприймачі 

тощо) за 

приписом 

лікуючого 

лікаря 

3. Придбання 

предметів, 

матеріалів  

-придбання 

дезрозчинів та 

засобів 

індивідуального 

захисту на 

реалізацію 

заходів, 

пов’язаних із 

запобіганням 

виникненню та 

поширенню 

коронавірусної 

хвороби 

2021 Бюджет 

сільської 

територіальн

ої громади 

250 000 

4. Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

-оплата за 

приєднання 

елекроустаново

к до 

електричних 

мереж по 

Лаврівській 

АЗПСМ 

2021 Бюджет 

сільської 

територіальн

ої громади 

34104 

 Всього   1 782 702 

 

 

 


