
2017 2018 2019

(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.

Створення Центру первинної медико-

санітарної допомоги (ПМСД), як окремої 

юридичної особи та оформлення 

відповідних документів.

Коростенська  

міська  рада

Кошти 

міського 

бюджету

60,0 20,0 20,0 20,0

Збільшення кількості пацієнтів, які 

мають можливість обирати собі лікаря, 

та отримати належну медичну 

допомогу на первинному рівні 

1.2.

Придбання медичного обладнання, 

інструментарію, тощо для лікарів 

загальної  практики-сімейних  лікарів, 

дільничних  терапевтів  та  дільничних  

педіатрів, згідно примірного табелю 

оснащення.

КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

2 773,2 300,0 1 446,1 1 027,1

Забезпечення КНП"ЦПМСД"КМР 

медичним обладнанням та 

інструментарієм відповідно до 

Примірного табелю оснащення

2 833,2 320,0 1 466,1 1 047,1

2.

Впровадження заохо-

чувальних заходів для 

лікарів первинної  ланки.

2.1.

Здійснення диференційованих доплат з 

міського бюджету для лікарів первинної  

ланки, згідно штатного розпису та 

системи оплати праці.

КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

382,7 112,7 130,0 140,0

Підвищення рівня доходів та 

соціальної захищеності лікарів, 

відповідно збільшення відвідувань 

(згідно навантаження)

382,7 112,7 130,0 140,0

3.

Підвищення ефективності 

закупівель, що здійснює  

Коростенський міський  

ЦПМСД 

3.1.

Проведення закупівель товарів та послуг 

за допомогою електронних торгів згідно 

Закону України Про публічні закупівлі 

від 25.12.2015 р. №922-VIII

КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

0,0 0,0 Економія бюджетних коштів.

Найменування завдання

1.

Відокремлення 

первинного рівня надання 

медичної допомоги. 

Всього  за  пунктом 1:

Всього  за  пунктом 2:

№

Додаток 1.1 до "Міської програми розвитку охорони здоров'я на 

2017-2019 роки"

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 роки.

Очікуваний результат Найменування заходу 
Відповідаль-ні 

за виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

Прогнозо-

ваний  обсяг 

фінансуванн

я тис.грн.



0,0 0,0 0,0 0,0

4. Утримання ЦПМСД 4.1.

Забезпечення  обладнанням, технікою, 

оплатою послуг господарських потреб, 

засобами пожежної приналежності, 

здійснення додаткового фінансування  

для повного забезпечення 

дезінфікуючими засобами, лікарськими 

засобами та витратними матеріалами 

згідно нормативних інструкцій та 

санітарних норм і правил.

КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

2 595,7 0,0 1 308,2 1 287,5

Покращення  умов  праці, покращення  

якості  медобслуговування  населення 

та економія бюджетних коштів,  

забезпечення доступності медичної 

допомоги для населення

2 595,7 0,0 1 308,2 1 287,5

5.

Забезпечення  окремих 

пільгових категорій 

громадян життєво 

необхідними 

медикаментами та інш.: 5.1.

 Згідно постанови КМУ від 17.08.1998 

№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"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

9 269,8 2 718,3 3 192,9 3 358,6

Підвищення тривалості та якості  

життя пацієнтів з окремими  

захворюваннями, підвищення  якості  

надання  меддопомоги  пільговим  

категоріям  населення  міста

5.2

Згідно постанови КМУ від 03.12.2009 

№1301 «Про затвердження Порядку 

забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів 

технічними та іншими засобами» 

(забезпечення потреб хворих зі стомою 

кало приймачами, забезпечення потреб 

хворих слуховими апаратами (для 

дорослих), забезпечення потреб хворих 

слуховими апаратами (для дітей))

КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

120,0 120,0

Підвищення тривалості та якості  

життя пацієнтів з окремими  

захворюваннями, підвищення  якості  

надання  меддопомоги  пільговим  

категоріям  населення  міста

9 389,8 2 718,3 3 192,9 3 478,6

6.
Впровадження заходів з 

економії  електроенергії
6.1.

Заміна  ламп  розжарювання  та  

люмінесцентних  ламп  на  світлодіодні 

LED лампи (можливо передбаченно в 

Програмі енергозбереження)

КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

10,0 5,0 5,0
Економне витрачання бюджетних 

коштів на енергоносії.

10,0 0,0 5,0 5,0Всього  за  пунктом 6:

Всього  за  пунктом 4:

Всього  за  пунктом 5:

Всього  за  пунктом 3:



7.

Фінансування видатків, 

неза-безпечених (або 

недостатньо забезпечених) 

коштами державного 

бюджету                                                                

7.1.

Фінансування видатків на заробітну плату 

працівників  в разі недостатності обсягів 

медичної субвенції, оплати комунальних 

послуг та енергоносіїв

КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

6 850,0 0,0 4 850,0 2 000,0

Забезпечення у повному обсязі потреб 

у фінансування заробітної плати, 

енергоносіїв та ін.

6 850,0 0,0 4 850,0 2 000,0

8.

Забезпечення громадян, 

які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, 

лікарськими засобами та 

відповідними харчовими 

продуктами для 

спеціального дієтичного 

споживання згідно 

постанови КМУ від 

31.03.2015 №160 

8.1.

Покращення медичної допомоги хворим 

на важкі форми ЮРА, РА, АС, ПсА, та 

інші орфанні захворювання

Коростенський 

міський  

ЦПМСД 

Кошти 

міського 

бюджету

2 947,1 347,1 1 300,0 1 300,0
Зниження рівня інвалідності, 

покращення якості життя хворих

2 947,1 347,1 1 300,0 1 300,0

9.1. Здійснення капітальних ремонтів
КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

1 450,0 1 200,0 250,0

9.2. Здійснення поточних ремонтів
КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету

300,0 300,0

1 750,0 1 500,0 250,0

10
Послуги впровадження та 

користування МІС
10.1.

Послуги впровадження та користування 

МІС

КНП"ЦПМСД"

КМР

Кошти 

міського 

бюджету
360,0 360,00

Створення необхідних технічних умов 

користування МІС

360,0 360,00

27 118,50 3 498,10 13 752,20 9 868,20

Секретар міської ради                                 
В.Вигівський

Всього  за  пунктом 8:

ВСЬОГО  за  програмою

Всього  за  пунктом 7:

9.

Здійснення капітальних та 

поточних ремонтів 

приміщень ЦПМСД 

Всього  за  пунктом 10:

Створення необхідних технічних та 

побутових умов для функціонування 

КНП"ЦПМСД"КМР, з метою 

покращення   медичного 

обслуговування населення  міста

Всього  за  пунктом 9:


