
                                                                                                              
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

24  грудня 2021 року                                   № ___-8-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про затвердження Програми фінансової 

підтримки функціонування та розвитку 

Комунального некомерційного 

підприємства «Медичний центр  

Борщагівської сільської ради» 

Бучанського району Київської області  

на 2022 рік 

 

 Відповідно до наданих пропозицій, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки функціонування та 

розвитку Комунального некомерційного підприємства «Медичний центр 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2022 

рік (додається). 

2. Управлінню фінансів Борщагівської сільської ради  передбачити кошти 

на реалізацію Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну постійну 

комісію. 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Олесь КУДРИК 
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І. Паспорт Програми фінансової підтримки  функціонування                               
та розвитку Комунального некомерційного підприємства                        

«Медичний центр Борщагівської сільської ради» Бучанського району 
Київської області на 2022 рік 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми  
Борщагівська сільська рада 

2. Розробник Програми 
КНП «Медичний центр Борщагівської 

сільської ради» 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми  
Борщагівська сільська рада 

5. Учасники Програми  

Борщагівська сільська рада,  

КНП «Медичний центр Борщагівської 

сільської ради» 

6. Термін реалізації Програми  2022 рік 

7. 
Джерела фінансування 

Програми  

Бюджет Борщагівської сільської ради та 

інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

8. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

Відповідно до кошторисних призначень 
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ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

 
Проблемами у сфері охорони здоров’я громади є недостатність 

фінансових, у першу чергу, бюджетних ресурсів для забезпечення ефективного 

функціонування системи охорони здоров’я, недосконалість нормативно-

правової бази, яка регулює процеси створення та забезпечення поліпшення 

умов перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я та отримання більш 

якісної і кваліфікованої медичної допомоги, брак сучасних медичних 

технологій. 
Здоров’я людини - безцінне надбання людини, важлива умова 

повноцінного і щасливого життя. Здоров'я допомагає успішно вирішувати 

основні життєві завдання: вчитися, працювати, спілкуватися, дружити, 

створювати сім'ю, виховувати дітей, здійснювати задумане, долати труднощі, а 

якщо доведеться, то й значні перевантаження. Здоров’я людини становить 

ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення 

індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи 

стійкого розвитку будь якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці 

окремо. 

Згідно з ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. 

 Затвердження «Програми фінансової підтримки функціонування та 

розвитку Комунального некомерційного підприємства «Медичний центр 

Борщагівської сільської ради» Бучанського району Київської області на 2022 

рік» (далі – Програма) дозволить запровадити системний підхід до вирішення 

сучасних проблем КНП «Медичний центр Борщагівської сільської ради», 

зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та 

економічну ефективність, а також зробити престижною професію лікарів та 

середнього медичного персоналу.  

Обсяг коштів державного бюджету на забезпечення пацієнтів 

лікарськими засобами,  виробами медичного призначення, інсулінами 

відповідно до рішень Уряду, у тому числі постановами Кабінету Міністрів 

України  від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб 

з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами», 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», від 

31.03.2015 № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» 

є вкрай недостатній для повного забезпечення ними усіх потребуючих 

пацієнтів, у тому числі за життєвими показаннями. 

Враховуючи зазначене, Бюджетним Кодексом України та Законом України 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 



 5

передбачено можливість затвердження місцевих програм підтримки та 

розвитку комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо їх поточного 

утримання та оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, 

реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (передбачення 

місцевих стимулів),   співфінансування оплати медичних послуг, що надаються 

в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, 

для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних 

закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам,  

місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення, а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, 

місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.  

 
ІІІ. Мета і завдання Програми 

 
Мета Програми – підтримка сталого функціонування та розвиток КНП 

«Медичний центр Борщагівської сільської ради», шляхом фінансування його 

поточних та капітальних видатків для належного забезпечення надання ним 

медичної допомоги та медичних послуг населенню, створення максимально 

сприятливих умов роботи медичного персоналу та комфорту пацієнтів, 

попередження виникнення та розповсюдження хвороб, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування 

ефективного функціонування системи надання населенню доступно ї і 

високоякісної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. 

 

ІV. Фінансування Програми 
 

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до чинного 

законодавства за рахунок коштів бюджету Борщагівської сільської ради, 

субвенцій з державного, обласного бюджетів, а також зацікавлених суб’єктів 

підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських і міжнародних 

організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 
V. Заходи щодо реалізації Програми 

 

З метою належного забезпечення надання медичної допомоги та 

медичних послуг, сталого функціонування, підтримки та розвитку КНП 

«Медичний центр Борщагівської сільської ради» за цією програмою 

здійснюється фінансування видатків понад обсяг коштів, отриманих від 

Національної служби здоров’я України за договором про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій шляхом: 

1. Співфінансування з бюджету Борщагівської сільської ради та інших 

джерел, не заборонених законодавством, оплати медичних послуг, що 

надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування 
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населення, зокрема, але не виключно, для покриття вартості наступних 

видатків: 

1.1. Забезпечення поточного утримання та функціонування КНП 

«Медичний центр Борщагівської сільської ради», у тому числі: 

- підвищення оплати праці медичних та не медичних працівників закладу 

(передбачення місцевих стимулів у вигляді преміювання, у тому числі для 

працівників, задіяних у карантинних заходах щодо запобігання занесення та 

поширення небезпечних інфекційних хвороб, ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, шкідливих та небезпечних умовах праці, у період епідемій, пандемій, 

тощо); 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 

- придбання медикаментів, лікарських засобів, медичних виробів та 

перев'язувальних матеріалів; 

- оплата послуг (крім комунальних); 

- видатки на відрядження; 

- інші поточні видатки. 

1.2. Забезпечення видатків капітального характеру, у тому числі: 

- придбання санітарного автотранспорту (легкові автомобілі) для пункту 

невідкладної медичної допомоги; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування; 

- капітальний ремонт; 

- реконструкція, реставрація та переоснащення;  

- капітальне будівництво (придбання).  

2. Забезпечення надання медичних послуг, проведення видатків та 

придбання товарів, витратних матеріалів, зокрема на: 

2.1. Відшкодування вартості лікарських засобів і виробів медичного 

призначення, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, у тому числі 

від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з 

інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами», 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», від 

31.03.2015 № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного 

споживання». 

2.2.  Відшкодування витрат на забезпечення лікарськими засобами на 

безоплатній або на пільговій основі та на безоплатне позачергове та пільгове 

першочергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із 

дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них) громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за рахунок субвенції з 

обласного бюджету). 

2.3.  Придбання знеболювальних засобів для надання паліативної 

допомоги мешканцям Борщагівської територіальної громади. 
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2.4. Забезпечення функціонування підрозділів КНП «Медичний центр 

Борщагівської сільської ради», що надають невідкладну медичну допомогу 

населенню Борщагівської громади, які не передбачені відповідними договорами 

з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій. 

3. Забезпечення потреб медичної служби цивільного захисту КНП 

«Медичний центр Борщагівської сільської ради»: 

3.1.  Придбання, встановлення та забезпечення функціонування 

автономних джерел живлення для забезпечення безперебійної роботи КНП 

«Медичний центр Борщагівської сільської ради». 

3.2. Поповнення недоторканого запасу медичної служби цивільного 

захисту. 

3.3. Придбання засобів індивідуального захисту для працівників КНП 

«Медичний центр Борщагівської сільської ради», у тому числі для 

обслуговування хворих на особливо небезпечні інфекції. 

 

 
VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Управління, координацію та контроль виконання Програми здійснює 

Борщагівська сільська рада. 

 

 
Сільський голова                                                                    Олесь КУДРИК 
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Обсяги видатків за Програмою на 2022 рік 

 

Назва заходу 
Механізм 

фінансування 

Орієнтовний обсяг коштів 
сільського бюджету, грн 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Всього 

Надання населенню 

медичних послуг, в тому 

числі забезпечення 

(відшкодування) 

лікарськими засобами і 

виробами медичного 

призначення (додатково 

понад обсяг відповідних 

субвенцій з державного 

бюджету), в тому числі 

інших лікарських засобів і 

виробів медичного 

призначення 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

2 050 000 

  

2 050 000 

Утримання пункту 

невідкладної медичної 

допомоги, що 

здійснюється понад обсяг, 

передбачений програмою 

державних гарантій 

медичного 

обслуговування населення 

Борщагівської 

територіальної громади  

Субвенція 

Білогородському 

сільському бюджету 
400 000 

  

400 000 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

2 707 800 

  

2 707 800 

Придбання 

знеболювальних засобів 

для надання паліативної 

допомоги онкохворим 

мешканцям Борщагівської 

територіальної громади 

Субвенція 

Білогородському 

сільському бюджету 
50 000 

  

50 000 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

300 000 

  

300 000 

Оплата оренди 

приміщення 

фельдшерсько-

акушерського пункту в с. 

Чайки. 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

100 000 

  

100 000 
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Відшкодування витрат на 

забезпечення лікарськими 

засобами на безоплатній 

або на пільговій основі та 

на безоплатне позачергове 

та пільгове першочергове 

зубопротезування (за 

винятком 

зубопротезування із 

дорогоцінних металів та 

прирівняних по вартості 

до них) громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи (за рахунок 

субвенції з обласного 

бюджету) 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

98 300 

  

98 300 

Утримання, виплата 

заробітної плати 

медичним і не медичним 

працівникам КНП 

"Медичний центр 

Борщагівської сільської 

ради"(на перехідний 

період) 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

2 000 000 

  

2 000 000 

Доплати працівникам 

підприємства  з 

врахуванням мінімальної 

заробітної плати з 1 січня 

в розмірі 6500 грн., а 

також передбаченої 

заробітної плати лікарям 

20000 грн і середньому 

медичному персоналу 

13500 грн  - місцеві 

стимули: по 8000 грн 

лікарям  та по 5000 грн 

середньому медичному 

персоналу щомісячно 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

3 600 000 

  

3 600 000 

Придбання компютерної 

та оргтехніки, меблів, 

побутової техніки, 

канцтоварів, бланків,  

медикаментів, тощо для 

забезпечення потреб 

підприємства 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

2 859 000   2 859 000 



 10

Придбання ноутбуків 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

  250 000 250 000 

Придбання генератора 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

  35 000 35 000 

Придбання санітарного 

автотранспорту 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради")   

1 600 000 1 600 000 

Придбання УЗД-апарату 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

  1 000 000 1 000 000 

Поточні ремонти 

амбулаторій 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

400 000 

  

400 000 

Придбання програмного 

забезпечення та  супровід 

його 

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

300 000 

  

300 000 
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Придбання палива для 

санітарного 

автотранспорту  

Видатки з бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник сільська 

рада; одержувач 

КНП "Медичний 

центр Борщагівської 

сільської ради") 

300 000 

  

300 000 

  Всього 15 165 100 2 885 000 18 050 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


