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1.1.

Придбання медичного обладнання, інструментарію, ЗІЗ, виробів 
медичного призначення, дез. засобів, антисептиків, 
комп'ютерного обладнання (ноутбуки, комп'ютери в зборі, 
принтери, сканери, БФП), офісної та побутової техніки, меблів, 
холодильників, інвентрю, виробів та предметів господарського та 
іншого призначення, тощо.

КНП "ЦПМСД" КМР 
Кошти бюджету 

Коростенської  міської 
територіальної громади

5 138,0 450,0 4 208,0 480,0

Придбання медичного обладнання, інструментарію, 
ЗІЗ, виробів медичного призначення, дез. засобів, 
антисептиків, комп'ютерного обладнання (ноутбуки, 
комп'ютери в зборі, принтери, сканери, БФП), 
офісної та побутової техніки, меблів, холодильників, 
інвентрю, виробів та предметів господарського та 
іншого призначення, тощо.

1.2. Підвищення кваліфікації працівників, проведення медичного 
профілактичного огляду, оплата проїзду медичних працівників КНП "ЦПМСД" КМР 

Кошти бюджету 
Коростенської  міської 
територіальної громади

500,0 0,0 250,0 250,0
Створення необхідних  умов для функціонування 
КНП "ЦПМСД" КМР, з метою покращення   
медичного обслуговування населення.

1.3.
Оплата послуг оформлення правовстановлюючих документів на 
нежитлові приміщення, оплата послуг оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки

КНП "ЦПМСД" КМР 
Кошти бюджету 

Коростенської  міської 
територіальної громади

37,0 37,0
Оформлення правовстановлюючих документів на 
нежитлові приміщення, оплата послуг оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки

5 675,0 450,0 4 495,0 730,0

2.1

 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, 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.

Кошти бюджету 
Коростенської  міської 
територіальної громади

4 600,0 1 000,0 2 300,0 1 300,0

Підвищення тривалості та якості  життя пацієнтів з 
окремими  захворюваннями, підвищення  якості  
надання  меддопомоги  пільговим  категоріям  
населення.

2.2
 Згідно постанови КМУ від 03.12.2009 №1301 «Про затвердження 
Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та 
іншими засобами»

КНП "ЦПМСД" КМР 
Кошти бюджету 

Коростенської  міської 
територіальної громади

605,0 145,0 210,0 250,0

Підвищення тривалості та якості  життя пацієнтів з 
окремими  захворюваннями, підвищення  якості  
надання  меддопомоги  пільговим  категоріям  
населення.

5 205,0 1 145,0 2 510,0 1 550,0

3. Фінансування оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв 3.1 Фінансування видатків на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв КНП "ЦПМСД" КМР 
Кошти бюджету 

Коростенської  міської 
територіальної громади

6 117,0 2 007,0 2 050,0 2 060,0 Забезпечення у повному обсязі потреб у 
фінансування енергоносіїв та ін.

6 117,0 2 007,0 2 050,0 2 060,0

4.

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 

4.1

Забезпечення спеціальним дієтичним харчуванням хворих на 
фенілкетонурію для підтримки нормального росту і розвитку, та 
забезпечення лікарськими засобами хворих на  хворобу Стілла і 
справжній передчасний статевий розвиток

КНП "ЦПМСД" КМР 
Кошти бюджету 

Коростенської  міської 
територіальної громади

1 347,0 297,0 450,0 600,0 Зниження рівня інвалідності, покращення якості 
життя хворих

1 347,0 297,0 450,0 600,0

5. Здійснення розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я 5.1 Будівництво, реконструкція, проведення капітальних та поточних 

ремонтів 

КНП "ЦПМСД" КМР , 
«Управління ЖКГ 
міськвиконкому»

Кошти бюджету 
Коростенської  міської 
територіальної громади

6 777,2 1 377,2 5 000,0 400,0
Створення необхідних технічних та побутових умов 
для функціонування КНП "ЦПМСД" КМР, з метою 
покращення медичного обслуговування населення.

6 777,2 1 377,2 5 000,0 400,0

6. Послуги впровадження та користування МІС 6.1 Послуги впровадження та користування МІС КНП "ЦПМСД" КМР 
Кошти бюджету 

Коростенської  міської 
територіальної громади

165,0 165,0 0,0 0,0 Створення необхідних технічних умов
користування МІС

165,0 165,0 0,0 0,0

7 Фінансування видатків на оплату туберкуліну 7.1 Фінансування видатків на оплату туберкуліну КНП "ЦПМСД" КМР 
Кошти бюджету 

Коростенської  міської 
територіальної громади

605,0 55,0 250,0 300,0 Забезпечення доступності медичної допомоги для 
населення

605,0 55,0 250,0 300,0

25 891,20 5 496,20 14 755,00 5 640,00

Джерела фінансування 

Всього  за  пунктом 5:

ВСЬОГО  за  програмою

Секретар міської ради                                                                                                         Олександр Олексійчук

Всього  за  пунктом 2:

Всього  за  пунктом 3:

Всього  за  пунктом 4:

Всього  за  пунктом 6:

Всього  за  пунктом 1:

2.
Забезпечення  окремих пільгових категорій громадян 
життєво необхідними медикаментами, технічними 
засобами та інш.:

Утримання  КНП "ЦПМСД" КМР  1.

Додаток 1.1 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 "ЦПМСД" КМР 

№
Прогнозований  

обсяг фінансування 
тис.грн.

Очікуваний результат Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за виконання 


