
Прогнозо-

ваний  обсяг 

фінансуванн

2017 2018 2019

Прогнозо-

ваний  обсяг 

фінансування 

2017 2018 2019

(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

3

Утримання 

Коростенської 

ЦМЛ

Забезпечення  підрозділів  

Коростенської  ЦМЛ 

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.

Міський 

бюджет
20 804,10 3 193,00 8 221,30 9 389,80 3

Утримання 

Коростенської 

ЦМЛ

Забезпечення  підрозділів  

Коростенської  ЦМЛ 

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.

Міський 

бюджет
22 704,10 3 193,00 8 221,30 11 289,80

20 804,1 3 193,0 8 221,3 9 389,8 22 704,10 3 193,00 8 221,30 11 289,80

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

Міський 

бюджет
4 850,0 20 986,6 18 336,9 450,0 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

Міський 

бюджет
49 773,50 20 986,60 18 336,90 10 450,00

4 850,0 20 986,6 18 336,9 450,0 49 773,50 20 986,60 18 336,90 10 450,00

Джерела 

фінансу-

вання 

Найменування заходу 

Всього  за  пунктом 5: Всього за пунктом 5

Всього за пунктом 7: Всього за пунктом 7:

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 роки»,

затвердженої рішенням  двадцять першої  сесії VІІ скликання № 1023, (зі змінами, внесеними рішенням 22 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 24.05.2018р. № 1063, рішенням 23 сесії Коростенської міської 

ради VІІ скликання від 05.07.2018р. № 1125,  рішенням 26 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 18.10.2018р. № 1217)

Редакція зі змінами, що пропонується внестиЧинна редакція

№ №

Додаток 3
до міської програми 

розвитку охорони здоров'я 

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

Джерела 

фінансу-

вання 

Найменування заходу 



13.

Відпуск 

лікарських 

засобів 

безоплатно і на 

пільгових умовах 

у разі 

амбулаторного 

лікування осіб 

провадиться 

аптеками за 

рецептами, 

виписаними 

лікарями 

лікувально-

профілактичних 

закладів 

13.

Згідно постанови КМУ 

від 17 серпня 1998 р. № 

1303  «Про 

впорядкування 

безоплатного та 

пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі 

амбулаторного 

лікування окремих груп 

населення та за певними 

категоріями 

захворювань»

Міський 

бюджет
600,00 0,00 600,00 0,00 13.

Відпуск 

лікарських засобів 

безоплатно і на 

пільгових умовах 

у разі 

амбулаторного 

лікування осіб 

провадиться 

аптеками за 

рецептами, 

виписаними 

лікарями 

лікувально-

профілактичних 

закладів 

13.
Міський 

бюджет
600,00 0,00 600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00

14

Добудова 

хірургічного 

корпусу

14.
Міський 

бюджет
7000,00 0,00 0,00 7000,00

7000,00

ВСЬОГО  за  

програмою:

Міський 

бюджет
195 256,45 39 019,15 80 618,10 75 019,20

ВСЬОГО  за  

програмою:

Міський 

бюджет
202256,45 39019,15 81218,10 82019,20

М.А.ЗаєцьНачальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради 

Всього  за  пунктом 13: Всього  за  пунктом 13:

Всього  за  пунктом 14:


