
                         
 

П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 

(тридцята сесія сьомого скликання) 

РІШЕННЯ 

 

від                                     2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Програми  

розвитку та підтримки комунальних  

підприємств галузі охорони здоров'я  

м. Полтава на 2020 рік 
 

 

З метою покращення якості медичної допомоги населенню міста Полтава, 

впровадження нової моделі ведення господарської діяльності в медичній галузі 

– створення медичних комунальних підприємств, враховуючи рішення 

позачергової двадцять дев’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2019 року «Про затвердження програми розвитку та 

підтримки комунальних підприємств галузі охорони здоров'я м. Полтава на 

2020 рік», відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України та керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Полтавська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення позачергової двадцять дев’ятої сесії 

Полтавської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року «Про 

затвердження програми розвитку та підтримки комунальних підприємств галузі 

охорони здоров'я м. Полтава на 2020 рік» та викласти Програму розвитку та 

підтримки комунальних підприємств галузі охорони здоров'я м. Полтава на 

2020 рік у новій редакції (додається). 

2. Бюджетно-фінансовому управлінню (Т.Чумак) проводити 

фінансування Програми розвитку та підтримки комунальних підприємств 

галузі охорони здоров'я м. Полтава на 2020 рік в межах затверджених на галузь 

бюджетних асигнувань. 

 

Проєкт 
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3. Прес-службі оприлюднити це рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань розвитку культури, освіти, фізкультури, спорту та молодіжної 

політики, підтримки ветеранів війни та учасників АТО, соціального захисту 

населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олександр ШАМОТА 
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Додаток 

до рішення тридцятої сесії 

Полтавської міської ради сьомого 

скликання  

від 20 грудня 2019 року  

 

 

Програма розвитку та підтримки комунальних підприємств галузі охорони 

здоров'я м. Полтава на 2020 рік 

 

Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розробки Програми  Управління охорони здоров'я  

виконавчого комітету Полтавської 

міської ради 

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Концепція реформи фінансування 

системи охорони здоров’я України, Закон 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я», 

Закон України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування 

населення», Бюджетний кодекс України, 

рішення чотирнадцятої сесії Полтавської 

міської ради сьомого скликання від 16 

лютого 2018 року «Про реорганізацію 

міських закладів охорони здоров’я», 

рішення дев’ятнадцятої сесії Полтавської 

міської ради сьомого скликання від 30 

листопада 2018 року «Про реорганізацію 

закладів охорони здоров’я комунальної 

форми власності м. Полтави» 

3. Розробник Програми Управління охорони здоров'я 

виконавчого комітету Полтавської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми  

Департамент охорони здоров'я та 

соціального розвитку, Комунальне 

підприємство "1-а міська клінічна 

лікарня Полтавської міської ради", 

Комунальне підприємство "2-а міська 

клінічна лікарня Полтавської міської 

ради", Комунальне підприємство "3-я 

міська клінічна лікарня Полтавської 

міської ради", Комунальне підприємство 

"3-я міська клінічна поліклініка 
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Полтавської міської ради", Комунальне 

підприємство "4-а міська клінічна 

лікарня Полтавської міської ради", 

Комунальне підприємство "5-а міська 

клінічна лікарня Полтавської міської 

ради", Комунальне підприємство "Дитяча 

міська клінічна лікарня Полтавської 

міської ради", Комунальне підприємство 

"Міський клінічний пологовий будинок 

Полтавської міської ради", Комунальне 

підприємство "Міська дитяча клінічна 

стоматологічна поліклініка Полтавської 

міської ради", Комунальне підприємство 

"Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1" Полтавської міської ради, 

Комунальне підприємство "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

№2" Полтавської міської ради, 

Комунальне підприємство "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

№3" Полтавської міської ради 

5 Учасники програм Департамент охорони здоров'я та 

розвитку, Комунальне підприємство "1-а 

міська клінічна лікарня Полтавської 

міської ради", Комунальне підприємство 

"2-а міська клінічна лікарня Полтавської 

міської ради", Комунальне підприємство 

"3-я міська клінічна лікарня Полтавської 

міської ради", Комунальне підприємство 

"3-я міська клінічна поліклініка 

Полтавської міської ради", Комунальне 

підприємство "4-а міська клінічна 

лікарня Полтавської міської ради", 

Комунальне підприємство "5-а міська 

клінічна лікарня Полтавської міської 

ради", Комунальне підприємство "Дитяча 

міська клінічна лікарня Полтавської 

міської ради", Комунальне підприємство 

"Міський клінічний пологовий будинок 

Полтавської міської ради", Комунальне 

підприємство "Міська дитяча клінічна 

стоматологічна поліклініка Полтавської 

міської ради", Комунальне підприємство 

"Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1" Полтавської міської ради, 

Комунальне підприємство "Центр 
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первинної медико-санітарної допомоги 

№2" Полтавської міської ради, 

Комунальне підприємство "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

№3" Полтавської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет інші джерела відповідно 

до чинного законодавства 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

у тому числі: 

344 231,030 тис. грн. 

 коштів міського бюджету 344 231,030 тис. грн. 

 коштів субвенцій з 

Державного бюджету 
- 

 коштів інших джерел - 

 

Загальні положення 

 

Програма розвитку та підтримки комунальних підприємств галузі 

охорони здоров'я м. Полтава на 2020 рік (Далі – Програма) розроблена для 

покращення надання послуг в сфері охорони здоров’я відповідно до Концепції 

реформи фінансування системи охорони здоров’я України, Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та 

інших нормативно-правових актів, з метою забезпечення конституційного 

права на охорону здоров’я. 

Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості 

надання та доступності медичної допомоги населенню м. Полтава, поліпшення 

матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для 

здійснення модернізації галузі охорони здоров’я в м. Полтава. 

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Залишається низка питань, які потребують доопрацювання та вирішення, 

а саме:  

• Співфінансування поточних так капітальних видатків місцевими 

бюджетами; 

• Поліпшення оснащення медичним обладнанням закладів охорони 

здоров'я; 

• фінансування пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та категорій захворювань, 

забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, 
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забезпечення спеціальним лікувальним харчуванням осіб, що мають на це 

право відповідно до законодавства. 

Мета Програми 

 

Метою програми є поліпшення фінансового забезпечення Комунального 

підприємства "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради", 

Комунального підприємства "2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської 

ради", Комунального підприємства "3-я міська клінічна лікарня Полтавської 

міської ради", Комунального підприємства "3-я міська клінічна поліклініка 

Полтавської міської ради", Комунального підприємства "4-а міська клінічна 

лікарня Полтавської міської ради", Комунального підприємства "5-а міська 

клінічна лікарня Полтавської міської ради", Комунального підприємства 

"Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради", Комунального 

підприємства "Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської 

ради", Комунального підприємства "Міська дитяча клінічна стоматологічна 

поліклініка Полтавської міської ради", Комунального підприємства "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1" Полтавської міської ради, 

Комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2" Полтавської міської ради, Комунального підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №3" Полтавської міської ради, а саме: на оплату 

праці з нарахуваннями; оплату предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю і 

послуг (крім комунальних), висвітлення діяльності закладів охорони здоров'я в 

засобах масової інформації та іншого, що фінансується за КЕКВ 2210, 2240; 

придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного 

призначення, дезінфікуючих засобів та іншого, що фінансується за КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»; придбання продуктів 

харчування, оплата послуг з харчування та іншого, що фінансується за КЕКВ 

2230 «Продукти харчування»; забезпечення громадян, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання; видатки на 

відрядження та інше, що фінансується за КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження», оплату комунальних послуг, енергоносіїв та іншого, що 

фінансується за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»; 

видатки, що фінансуються за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»; видатки, 

що фінансуються за КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги»; відшкодування 

витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових 

умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства ті інше, 

що фінансується за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»; інші поточні 

видатки, що фінансуються за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»; придбання 

обладнання та іншого, що фінансується за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування»; проведення капітальних ремонтних 

робіт та інше, що фінансується за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів»; проведення реконструкцій та інше, що фінансується за КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів»; інших видатків, що не 

заборонені законодавством. 
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Шляхи та способи виконання Програми 

 

Оптимальним шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є :  

 придбання обладнання закладами охорони здоров'я м. Полтава; 

 забезпечення фінансування поточних видатків, в тому числі оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв; 

 покращення забезпечення пільгових категорій населення лікарськими 

засобами, технічними та іншими засобами; 

 забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного споживання. 

 

Основні завдання та заходи Програми 

 

Основними завданнями функціонування та розвитку первинної та 

вторинної медичної допомоги населенню м. Полтава на 2020 рік:  

 збереження і покращення здоров’я населення; 

 забезпечення надання первинної та вторинної медичної допомоги 

населенню; 

 забезпечення сталого постачання до закладів охорони здоров'я теплової 

та електричної енергії, води та природного газу. 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється у межах видатків, що передбачені 

у місцевому бюджеті на охорону здоров'я міста у 2020 році, а  також за рахунок 

інших джерел, не заборонених Законодавством. 
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 

Всього, витрати на 

програму (тис. 

грн.) 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього в тому числі: 
344 231,030 тис. грн. 

міський бюджет 344 231,030 тис. грн. 

субвенції з Державного бюджету - 

інші джерела фінансування - 

 

Строки та етапи виконання Програми 

 

Програма реалізовуватиметься впродовж 2020 року.  

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом реалізації 

заходів Програми. У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно із 

встановленим порядком. 
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Контроль за ходом виконання Програми 

 

Моніторинг видатків, спрямованих на реалізацію основних напрямків 

Програми здійснюється Департаментом охорони здоров'я та соціального 

розвитку щомісячно та за підсумками року. Результати моніторингу видатків 

надаються бюджетно-фінансовому управлінню виконавчого комітету 

Полтавської міської ради. 

Дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат на виконання цієї 

Програми у встановленому порядку. 

Контроль за виконанням Програми здійснює Полтавська міська рада та 

безпосередньо Департамент охорони здоров'я та соціального розвитку. 

Щорічно Департамент охорони здоров'я та соціального розвитку звітує 

перед постійною комісією з питань розвитку культури, освіти, фізкультури, 

спорту та молодіжної політики, підтримки ветеранів війни та учасників АТО, 

соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства 
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Напрями діяльності та заходи  

Програми розвитку та підтримки комунальних підприємств галузі охорони здоров'я  

м. Полтава на 2020 рік 

 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

1 

Поточні 

видатки, в 

тому числі: 

Оплата праці з нарахуваннями; 

оплату предметів, матеріалів, 

обладнання, інвентарю і послуг 

(крім комунальних) та іншого, що 

фінансується за КЕКВ 2210, 2240; 

придбання медикаментів, 

перев’язувальних матеріалів, 

виробів медичного призначення, 

дезінфікуючих засобів та іншого, 

що фінансується за КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали»; придбання продуктів 

харчування, спеціального 

лікувального харчування, оплата 

послуг з харчування та іншого, що 

фінансується за КЕКВ 2230 

«Продукти харчування»; 

забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими 

2020 р. 

Комунальні 

підприємства "1-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради", "2-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради", "3-я міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради", "4-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради", "5-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради", "Дитяча міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради", "Міський 

Міський 

бюджет 
212 749,675 

Забезпечення 

надання 

первинної та 

вторинної 

медичної 

допомоги 

населенню. 

Відсутність 

заборгованості 

по оплаті праці,  

комунальним 

послугам та 

енергоносіям.  

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 
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засобами та відповідними 

харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного 

споживання; видатки на 

відрядження та інше, що 

фінансується за КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження», оплату 

комунальних послуг, енергоносіїв 

та іншого, що фінансується за 

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв»; видатки, 

що фінансуються за КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку»; 

видатки, що фінансуються за КЕКВ 

2710 «Виплата пенсій і допомоги»; 

відшкодування витрат, пов’язаних 

з відпуском лікарських засобів 

безоплатно та на пільгових умовах 

громадянам, які мають на це право 

відповідно до законодавства та 

інше, що фінансується за КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню»; 

інші поточні видатки, що 

фінансуються за КЕКВ 2800 «Інші 

поточні видатки»; інші поточні 

видатки. 

 

клінічний пологовий 

будинок Полтавської 

міської ради", "3-я 

міська клінічна 

поліклініка Полтавської 

міської ради", "Міська 

дитяча клінічна 

стоматологічна 

поліклініка Полтавської 

міської ради", "Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги №1 

"Полтавської міської 

ради", "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №2 

"Полтавської міської 

ради", "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №3 

"Полтавської міської 

ради" 

Інші джерела 0,000 

Всього 212 749,675 
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Всього поточні видатки 

Міський 

бюджет 
212 749,675 

  

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Разом 212 749,675 

2   

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування та 

іншого, що фінансується 

фінансуються за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» 

2020 р. 

Комунальне 

підприємство "1-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради" 

Міський 

бюджет 
38 581,280 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази. 

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Всього 38 581,280 

3   

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування та 

іншого, що фінансується 

фінансуються за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» 

2020 р. 

Комунальне 

підприємство "2-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради" 

Міський 

бюджет 
24 052,300 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази. 

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Всього 24 052,300 
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4   

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування та 

іншого, що фінансується 

фінансуються за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» 

2020 р. 

Комунальне 

підприємство "3-я міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради" 

Міський 

бюджет 
5 032,005 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази. 

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Всього 5 032,005 

5   

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування та 

іншого, що фінансується 

фінансуються за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» 

2020 р. 

Комунальне 

підприємство "4-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради" 

Міський 

бюджет 
2 697,420 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази. 

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Всього 2 697,420 

6   

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування та 

іншого, що фінансується 

фінансуються за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» 

2020 р. 

Комунальне 

підприємство "5-а міська 

клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради" 

Міський 

бюджет 
2 375,000 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази. 

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 
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Всього 2 375,000 

7   

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування та 

іншого, що фінансується 

фінансуються за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» 

2020 р. 

Комунальне 

підприємство "Дитяча 

міська клінічна лікарня 

Полтавської міської 

ради" 

Міський 

бюджет 
32 218,000 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази. 

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Всього 32 218,000 

8   

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування та 

іншого, що фінансується 

фінансуються за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» 

2020 р. 

Комунальне 

підприємство "Міський 

клінічний пологовий 

будинок Полтавської 

міської ради" 

Міський 

бюджет 
24 421,750 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази. 

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Всього 24 421,750 

9   

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування та 

іншого, що фінансується 

фінансуються за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування» 

2020 р. 

Комунальне 

підприємство "3-я міська 

клінічна поліклініка 

Полтавської міської 

ради" 

Міський 

бюджет 
2 103,600 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази. 

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 



14 

Всього 2 103,600 

Всього капітальні видатки 

Міський 

бюджет 
131 481,355 

  

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Разом 131 481,355 

Всього видатки 

Міський 

бюджет 
344 231,030 

  

Субвенції з 

Державного 

бюджету 

0,000 

Інші джерела 0,000 

Разом 344 231,030 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради  Олександр ШАМОТА 

 


