
     
Довідка 

до проєкту від 23.12.2021 року дванадцятої сесії VІІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 

 

  

Проект рішення розроблено: відділ охорони здоров’я виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:  Заєць Микола Анатолійович, начальник відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №26 

вулиця Грушевського, 22, місто Коростень, тел.5-00-28. 

 

Доповідає на сесії:  Заступник міського голови – Олександр Петрович 

Синицький 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:   :  Заступник міського голови – 

Олександр Петрович Синицький 

 

Запросити:  відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги» Костенської міської ради, комунальне 

некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської  міської ради» 

  

 

Розсилка:   відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги» Костенської міської ради, комунальне 

некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської міської ради», фінансове управління виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту від 23.12.2021 року дванадцятої сесії VІІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

У зв’язку з плануванням  у 2022 році здійснювати видатки за об’єктом 

«Будівництво палатного корпусу, що є складовою майнового комплексу КНП 

«Коростенська ЦМЛ КМР» по вул. М.Амосова 8 в м.Коростень Житомирської 

області» (в т.ч. виготовлення ПКД) виникла потреба внесення змін та 

приведення у відповідність додатків «Міської програми розвитку та підтримки 

галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки» та викладення  її у новій редакції, 

а саме:  

- у додатку 1 «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони 

здоров’я на 2020-2022 роки», п.п.4.1 п.4 викласти у редакції «Будівництво, 

реконструкція, проведення капітальних та поточних ремонтів.» 

- у додатку 1.1 «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони 

здоров’я на 2020-2022 роки», п.п.5.1 п.5 викласти у редакції «Будівництво, 

реконструкція, проведення капітальних та поточних ремонтів.» 

З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо 

задоволення потреб пільгових категорій населення Коростенської 

територіальної громади у медичній допомозі, керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України 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“ виникла потреба внесення змін та приведення у відповідність 

додатків «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 

2020-2022 роки» та викладення  її у новій редакції, а саме:  

- у Міській програмі розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 

2020-2022 роки в розділі 1.Загальна характеристика Програми п. 5 викласти в 

редакції «КНП «ЦПМСД» КМР, КНП «КЦМЛ КМР», Заклад «Будинок 

сестринського догляду», «Управління ЖКГ міськвиконкому», інші юридичні 

особи та фізичні особи – підприємці, які надають первинну медичну допомогу 

мешканцям Коростенської територіальної громади та уклали договір з 

Національною службою здоров’я України.» 

- у Міській програмі розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 

2020-2022 роки в розділі 1.Загальна характеристика Програми п. 6 викласти в 

редакції «Структурні підрозділи КНП «ЦПМСД» КМР, КНП «КЦМЛ КМР», 

Заклад «Будинок сестринського догляду», «Управління ЖКГміськвиконкому», 

інші юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають первинну 

медичну допомогу мешканцям Коростенської територіальної громади та 

уклали договір з Національною службою здоров’я України.» 

- у додатку 1.1 «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони 

здоров’я на 2020-2022 роки», п.п.2.1 п.2 викласти у редакції «КНП "ЦПМСД" 

КМР, інші юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають 

первинну медичну допомогу мешканцям Коростенської територіальної 

громади та уклали договір з Національною службою здоров’я України.» 

 



Начальник ВОЗ ВК КМР                    Микола ЗАЄЦЬ 


