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1.

Утримання КНП 

"Коростенської ЦМЛ КМР" 

та приведення забезпеченості 

підрозділів КНП 

"Коростенської  ЦМЛ КМР" 

у відповідність до потреби та 

покращення  якості  надання  

меддопомоги  населенню

1.

1.

Забезпечення сучасним медичним та іншим 

обладнанням довгострокового користування., 

технікою, оплатою послуг, в т.ч.навчанням та 

підвищенням кваліфікації,  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, забезпечення 

фінансування видатків на заробітну плату працівників 

та відшкодування виплати пільгових пенсій ( за 

списками №1,2), сплату податків, продуктами 

харчування, інвентарем,виробами медичного 

призначення, предметами, медичним та іншим 

обладнанням та ін.

КНП 

"Коростенська 

ЦМЛ КМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  

міської 

територіальної 

громади

59 100,00 22 500,00 18 300,00 18 300,00

Утримання КНП "Коростенської ЦМЛ КМР" 

та приведення забезпеченості підрозділів 

КНП "Коростенської  ЦМЛ КМР" у 

відповідність до потреби та покращення  

якості  надання  меддопомоги  населенню

59 100,00 22 500,00 18 300,00 18 300,00

2.

Розвиток медичної 

інформаційної системи КМР 

"Коростенської ЦМЛ КМР"

2.

1.

Забезпечення комп’ютерною технікою, 

обладнанням для захисту інформації та 

персональних даних  для якісного і безпечного 

функціонування електронної  системи охорони 

здоров'я

КНП 

"Коростенська 

ЦМЛ КМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  

міської 

територіальної 

громади

2 060,00 2 060,00 0,00 0,00

Створення необхідних технічних умов для 

функціонування МІС КНП "Коростенської 

ЦМЛ КМР", з метою підписання договорів з 

НСЗУ та покращення   медичного 

обслуговування населення

2 060,00 2 060,00 0,00 0,00

3.

Фінансування видатків на 

оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв                                                                 

3.

1.

Фінансування видатків  на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв

КНП 

"Коростенська 

ЦМЛ КМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  

міської 

територіальної 

громади

20 800,00 800,00 10 000,00 10 000,00

Забезпечення  у повному обсязі потреби на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

для безперебійного функціонування лікарні та 

комфортного перебування пацієнтів  у 

відповідних відділеннях.

Всього  за  пунктом 1:

Всього  за  пунктом 2:

Додаток 1 до "Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони 

здоров'я на 2020-2022 роки"

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки по КНП "КЦМЛ КМР"

№ Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальні 

за виконання 

Джерела 

фінансуванн

я 

Прогнозований  

обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Очікуваний результат 



20 800,00 800,00 10 000,00 10 000,00

4.

 Здійснення розвитку та 

підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я 

4.

1.

Будівництво, реконструкція, проведення 

капітальних та поточних ремонтів. 

КНП "Коростенська 

ЦМЛ КМР", 

«Управління ЖКГ 

міськвиконкому»

Кошти бюджету 

Коростенської  

міської 

територіальної 

громади

47 600,00 15 200,00 15 200,00 17 200,00

Створення необхідних технічних та побутових 

умов для функціонування Коростенської 

ЦМЛ, з метою покращення   медичного 

обслуговування населення, будівництво, 

реконструкція, проведення капітальних та 

поточних ремонтів 

47 600,00 15 200,00 15 200,00 17 200,00

6

Репродуктивне здоров'я та 

відпуск лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових 

умовах у разі амбулаторного 

лікування осіб проводиться 

аптеками за рецептами, 

виписаними лікарями 

лікувально-профілактичних 

закладів 

5.

1.

Поліпшення репродуктивного здоров’я населення, 

як важливої складової загального здоров’я, впливу 

на демографічну ситуацію та забезпечення 

соціально-економічного потенціалу, формування 

репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, 

збереження репродуктивного  здоров’я населення.

КНП 

"Коростенська 

ЦМЛ КМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  

міської 

територіальної 

громади

750,00 250,00 250,00 250,00

Забезпечення соціально-економічного 

потенціалу, формування репродуктивного 

здоров’я у дітей та молоді, збереження 

репродуктивного  здоров’я населення.

750,00 250,00 250,00 250,00

130 310,00 40 810,00 43 750,00 45 750,00ВСЬОГО  за  програмою

 Секретар міської ради                                                                                                                                              Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Всього  за  пунктом 3:

Всього  за  пунктом 4:

Всього  за  пунктом 5:


