
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Дванадцята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2021 року смт Калинівка №249-12-VIII

Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» на 2021-2023 роки в новій редакції

Відповідно до ст.ст. 26,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров'я», ст. 78 Господарського кодексу України, враховуючи рішення 
Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 32-02-УІІІ «Про 
створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради та затвердження 
статуту підприємства», з метою покращення матеріального стану та якості життя 
жителів населених пунктів Калинівської селищної ради та враховуючи висновки 
постійних комісій Калинівської селищної ради, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» на 2021-2023 роки у новій редакції, що додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення на 
фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів.

3. Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення Калинівської селищної 
ради від 13.0.2021 № 81-05-VIII «Про затвердження Програми фінансової 
підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» на 2021-2023 роки в 
новій редакції».
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, 
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, а 
також постійну комісією Калинівської селищної ради з питань фінансів,



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Калинівської селищної ради 
від 24.12.2021 №249-12-VIII

ПРОГРАМА
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 
НА 2021-2023 РОКИ

(у новій редакції)

смт Калинівка 
2021



ЗМІСТ

Паспорт Програми
1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.
2. Мета та завдання Програми.
3. Загальна характеристика КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Калинівської селищної ради».
4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми.
5. Фінансова підтримка виконання Програми.
6. Напрями діяльності та заходи Програми.

Додаток 1 до Програми:
План заходів комплексної програми фінансової підтримки КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» на 
2021-2023 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор 
розроблення 
Програми

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

2. Дата, номер і 
назва 
розпорядчого 
документа 
органу 
виконавчої 
влади про 
розроблення 
програми

3. Розробник 
Програми

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

4. Співрозробни 
ки Програми

Голова постійної 
комісії з питань 
охорони здоров'я 
Калинівської 
селищної ради

Голова постійної 
комісії з питань 
охорони здоров'я 
Калинівської 
селищної ради

Голова постійної 
комісії з питань 
охорони здоров'я 
Калинівської 
селищної ради



5. Відповідальн 
ий виконавець 
Програми

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

6. Учасники
Програми

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

КНП «Центр
первинної медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної ради»

7. Термін 
реалізації 
Програми

2021 рік 2022 рік 2023 рік

8. Перелік 
бюджетів, які 
беруть участь 
у виконанні 
Програми

Державний 
бюджет, бюджет 
ОТГ, бюджети 
сільських та 
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
(в т.ч.на КНП 
«Васильківський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 
Київської області) 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством

Державний 
бюджет, бюджет 
ОТГ, бюджети
сільських та
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством

Державний 
бюджет, бюджет 
ОТГ, бюджети
сільських та
селищних рад на 
умовах 
співфінансування, 
надання субвенцій 
та інші кошти, не 
заборонені чинним 
законодавством

9. Загальний 
обсяг 
фінансових 
ресурсів, 
необхідних 
для реалізації 
Програми, 
тис. грн

13925,00 15027,70 12376,00

1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб 
працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у 
доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення 
потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я 
задовольнити не в змозі.



У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної 
допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а 
питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед 
лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною 
спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною 
допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті 
кожного з нас, 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.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної 
допомоги населенню громади, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, 
за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

Враховуючи територіальні особливості, а саме межі громади, які поділені 
залізничним переїздом - не дозволяють швидко та ефективно надавати 
невідкладну медичну допомогу пацієнтам з віддалених населених пунктів 
громади та є перепоною для вчасного прибуття бригади невідкладної медичної 
допомоги. Відповідно даній проблематиці, населення громади не завжди має 
змогу отримати вчасно медичну допомогу. Додатковою проблематикою 
медицини Калинівської територіальної громади є :

1) Кадрове забезпечення, до якого відносяться:
- відсутність менеджменту управління закладами охорони здоров'я;
- не закладені фінансові можливості;
- відсутність мотиваційної програми, щодо залучення нового та утримання 

на робочих місцях медичного персоналу в первинній ланці;
2) Організаційне забезпечення роботи медичних закладів:
- не запроваджено контроль за якістю роботи медичних працівників;
- забезпечення в достатній кількості препаратів екстреної медичної 

допомоги, сироваток та вакцин.
3) Відсутність засобів для проведення серцево-легеневої реанімації.
4) Недостатнє забезпечення медичних працівників в умовах пандемії 

COVID-19 засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами.
5) Недостатній розвиток телемедичних послуг.
6) Недостатня доступність консультацій вузьких спеціалістів в 

закладах охорони здоров'я громади .
7) Незабезпеченість сучасними методами діагностики і лікування.
8) Відсутність залучення медичного персоналу в процес вивчення, 

освоєння нових стандартів у сфері невідкладної медичної допомоги.

2. Мета та завдання Програми

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня 
здоров’я для всіх жителів Калинівської громади, у тому числі внутрішньо 
переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і 
охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.



В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі 
охорони здоров’я на території Калинівської громади необхідно забезпечити 
потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» на 2021-2023 роки є формування і налагодження ефективного 
функціонування системи надання доступної і високоякісної первинної медико- 
санітарної допомоги на засадах сімейної медицини для забезпечення зниження 
рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
— розвиток первинної медичної допомоги;
— створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
— запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
— забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;
— покращення якості медико-санітарної допомоги;
— невідкладна допомога.
Згідно статті 3 Закону України «Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській місцевості», підвищення здійснюються 
на таких принципах:

1) ефективна підтримка розвитку охорони здоров'я у сільській 
місцевості;

2) забезпечення участі органів місцевого самоврядування, 
громадських об'єднань, наукових установ у формуванні та реалізації державної 
політики в зазначених сферах;

3) створення рівних можливостей для доступу територіальних громад 
до підтримки, передбаченої загальнодержавними, регіональними та місцевими 
програмами розвитку охорони здоров'я у сільській місцевості;

4) ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для 
виконання зазначених програм;

5) відкритість та прозорість надання державної підтримки;
6) здійснення заходів з розроблення, затвердження, фінансування, 

виконання державно-цільових програм, спрямованих на поліпшення, 
збереження та відновлення здоров'я населення, отримання субвенцій з 
Державного бюджету України на розвиток охорони здоров'я у сільській 
місцевості.
Пріоритетними завданнями мають стати такі етапи, як:

1. Кадрове забезпечення:
-створення менеджменту управління закладами охорони здоров'я;
-закладення фінансових можливостей, розробка механізму підготовки 

медичних кадрів;
— створення мотиваційних програм, щодо залучення нового та утримання 

на робочих місцях медичного персоналу в первинній ланці;
2. Організаційне забезпечення роботи медичних закладів:
— запровадження контролю за якістю роботи медичних працівників;
— забезпечення достатньою кількістю препаратами невідкладної медичної 

допомоги, сироватками та вакцинами;



-забезпечення всіх амбулаторій, ФАПів, ФП засобами для проведення 
серцево-легеневої реанімації;

-забезпечення медичних працівників в умовах пандеміїCOVID-19 
засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами;

- надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;
-доступність консультацій вузьких спеціалістів в закладах охорони 

здоров'я громади;
- забезпечення сучасними методами діагностики і лікування;
- залучення медичного персоналу і співробітників органів правопорядку в 

процес вивчення, освоєння нових стандартів у сфері надання невідкладної 
медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Відповідно до пункту 7.3.6 Статуту Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - засновник 
(Власник): погоджує створення філій, представництв, відділень та інших 
відокремлених підрозділів Підприємства. Такі філії діють відповідно до 
положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом 
Керівника підприємства. Тому, відповідно даному пункту, для забезпечення 
своєчасного надання невідкладної медичної допомоги - необхідно створення 
бригад невідкладної медичної допомоги (БНМД).

3. Загальна характеристика КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської селищної ради»

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають 
багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення 
політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги 
населенню Калинівської територіальної громади.

До складу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» перейдуть структурні підрозділи КНП 
«Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Київської 
області, які знаходяться на території Калинівської об'єднаної територіальної 
громади:

— амбулаторії ЗПСМ (амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини);

— фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти;

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, 
строки виконання Програми

Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на 
підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та 
лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції та ремонту 
наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, 
інструментами та створення необхідних умов для комфортного перебування 
пацієнтів.



Основними шляхами розв’язання проблем є:
- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню 

міста та району;
- укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини , ФАПів та ФП громади
- поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, в т.ч. за 

рахунок надання службового житла або часткова компенсація винаймання 
житла;

-фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній 
мотивації праці медичних працівників;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.

створення місцевих програм розвитку охорони здоров'я з 
урахуванням особливостей та проблематики роботи закладів;

забезпечення сучасними методами діагностики, лікування та 
профілактики захворювань;

безперебійний розвиток та підтримка кваліфікаційного рівня 
медичних працівників, відповідно до міжнародних вимог;

забезпечення всіх структурних підрозділів КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» безперебійним 
фінансуванням;

забезпечення закладів охорони здоров'я громади медичною 
інформаційною системою (МІС);

співпраця з приватними лабораторіями;
забезпечення якісною та доступною медичною допомогою, шляхом 

співпраці з іншими закладами охорони здоров'я.
Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану 

фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

5. Фінансова підтримка виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 
законодавства України за рахунок:

- коштів бюджету громади;
- коштів державного бюджету;
- надання платних послуг;
- коштів сільських та селищних рад (в частині надання субвенцій);
- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються на 

виконання запланованих заходів Програми.
Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 

2021 - 2023 роки відповідно до плану заходів комплексної програми фінансової 
підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» (додаток 1).

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» використовує виділені кошти згідно з планом використання.



Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної 
ради» головному розпоряднику коштів- Калинівський селищній раді.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:
— медична практика з надання первинної та інших видів медичної 

допомоги населенню ( паліативна, невідкладна);
— забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання 

первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
— організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 

законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги 
в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не 
потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високо 
спеціалізованої) медичної допомоги;

— проведення профілактичних щеплень;
— планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 
пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів;

— консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, 
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також 
щодо ведення здорового способу життя;

— взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 
діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням 
особливостей стану здоров’я пацієнта;

— організація відбору та спрямування хворих на консультацію та 
лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну 
(спеціалізовану) та третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу, а 
також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 
визначеному законодавством порядку;

— організація стаціонарних форм надання медичної допомоги (денний 
стаціонар, стаціонар вдома);

— проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею листків непрацездатності;

— направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
— участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної 

роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
— участь у державних та регіональних програмах щодо організації 

пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 
законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 
забезпечення галузі охорони здоров’я;



— участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної 
допомоги у Калинівській громаді та шляхів їх вирішення;

— визначення потреби структурних підрозділів КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» та населення у 
лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та 
транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та 
якісною медичною допомогою;

— моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засобів;

— забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради»;

— зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих 
речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

— закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для 
надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних 
засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

— координація діяльності лікарів із надання первинної медичної 
допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами 
вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з 
іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна 
служба, та правоохоронними органами;

— надання платних послуг з медичного обслуговування населення 
відповідно до чинного законодавства України;

— вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення 
та участь в розробці заходів спрямованих на збереження і покращення здоров’я 
населення;

— інші функції, що випливають із покладених на КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» завдань.

Директор
КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» Сергій КУДРЕНКО



Додаток 1 до Програми

План заходів комплексної програми фінансової підтримки 
КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Калинівської селищної ради» 
на 2021-2023 роки

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів програми Джерела фінансування Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2021 рік

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2022 рік

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 
2023 рік

1. Видатки на 
оплату праці

- згідно штатного розпису (заробітна 
плата, нарахування на оплату праці 
та премія, матеріальна допомога на 
оздоровлення та на покращання 
соціально побутових умов, виплати 
матеріального забезпечення 
застрахованим особам)

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, бюджети 
сільських та селищних рад на 
умовах співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені чинним 
законодавством

6800,00 6954,50 8345,40

2. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 
обладнання та 
інвентарю

- господарчих, будівельних, 
електротоварів, меблів та інших 
малоцінних предметів;
- паливно-мастильних матеріалів, 
запчастин до транспортних засобів;
- придбання комплектувальних 
виробів і деталей для ремонту всіх 
видів виробничого та невиробничого 
обладнання;
- канцелярського та письмового 
приладдя; бланків, паперу та ін.;
- придбання товарів довгострокового 
користування (меблі, ноутбуки,

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, бюджети 
сільських та селищних рад на 
умовах співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені чинним 
законодавством

3500,00 6047,00 1746,00



принтери, багатофункціональні 
принтери, монітори та інше 
комп’ютерне периферійне 
обладнання), автомобілів, медичного 
обладнання (кисневі концентратори, 
біохімічний аналізатор, аналізатор 
сечі, дефібриляторів, дерматоскопів, 
отоскопів, стаціонарний та 
переносний апарати УЗД, 
кольпоскоп, ректороманоскоп, 
апарати УВЧ, ударно-хвильової та 
магнітної терапії) та медичних 
інстументів

- інших товарів.
3. Придбання 

медикаментів та 
перев’язувальни 
х матеріалів 
відповідно до 
наказу МОЗ 
№504 від 
19.03.2018 р.

- лікарських засобів;
- виробів медичного призначення;
- дрібний медичний інвентар;
- малоцінне медичне обладнання;

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, бюджети 
сільських та селищних рад на 
умовах співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені чинним 
законодавством

1500,00 720,00 450,00

4. Оплата послуг
(крім
комунальних):

Згідно заключених договорів на 
оплату послуг, реєстрація внесення 
змін в правоустановчі документи, 
виготовлення технічних паспортів, 
отримання висновків доступності 
приміщень, заправка картриджів, 
ремонт комп’ютерів та оргтехніки, 
встановлення та налаштування 
програмного забезпечення, оплата за

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, бюджети 
сільських та селищних рад на 
умовах співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені чинним 
законодавством

550,00 728,30 852,20



телекомунікаційні послуги, технічне 
обслуговування, ремонт та 
страхування автомобілів, надання 
інформаційно-консультативних 
послуг, охоронне та пожежне 
спостереження, повірка та технічне 
обслуговування обладнання (в т.ч 
медичного, електро та газового 
обладнаання), вивезення, зберігання 
небезпечних, медичних, 
фармацевтичних відходів, обробка 
даних та видача КЕП, надання 
послуги до онлайн доступів Helsi, 
телемедичних послуг, послуг МІС, 
оплата об’яв на сайтах пошуку робіт

5. Оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв

Згідно заключених договорів на 
оплату послуг, оплата енергоносіїв, 
водопостачання та водовідведення, 
вивезення сміття та небезпечних 
відходів

Бюджети сільських та 
селищних рад на умовах 
співфінансування, надання 
субвенцій (в т.ч.на КНП 
«Васильківський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Київської області) 
та інші кошти, не заборонені 
чинним законодавством

1500,00 779,00 824,00

6. Видатки на 
відрядження

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, бюджети 
сільських та селищних рад на 
умовах співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені чинним 
законодавством

100,00 150,00



7. Навчання та 
інші поточні 
видатки

Навчання медичного персоналу, 
курси спеціалізації, тематичного 
удосконалення, підвищення 
кваліфікації працівників, 
відвідування семінарів, професійне 
навчання персоналу керівного та 
адміністративно-господарського 
складу, сплата штрафів за 
адміністративні правопорушення

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, бюджети 
сільських та селищних рад на 
умовах співфінансування, 
надання субвенцій та інші 
кошти, не заборонені чинним 
законодавством

75,00 400,00 750,00

Всього 13925,00 15027,70 12376,00

Директор
КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» Сергій КУДРЕНКО


