
                                                                 

     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

              шоста  позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 10 

 

25 лютого 2021р. 

смт. Кушугум 
 
 
Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 
некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної медико-
санітарної допомоги»  Кушугумської селищної ради Запорізького району 
Запорізької області на 2021 рік 
 
 
 

Керуючись  п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в України та з метою надання  своєчасної, якісної  первинної  медико-

санітарної допомоги мешканцям Кушугумської територіальної громади, 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 
 

                1.Затведити Програму фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної медико-

санітарної допомоги»  Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2021 рік 

 

          2. Контроль за виконанням цієї програми покласти на постійну комісію  

з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та 

соціальної політики Кушугумської селищної ради. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     В.С. Сосуновський        

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено рішенням сесії 

Кушугумської селищної ради  

         25.02.2021р. № 10 

 

 

 

 

 

Програма  

фінансової підтримки  

комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  

на 2021 рік  



ЗМІСТ 

 

1. Паспорт Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021 

рік 

2. Загальна частина. 

3. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

4. Мета Програми. 

5. Основні завдання та напрямки Програми. 

6. Обсяг та джерела фінансування Програми. 

7. Очікувані результати виконання Програми. 

8. Додатки до Програми: 

 Додаток: Заходи Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства ««Кушугумський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2021 рік 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           1.Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Кушугумська селищна рада 

2. Підстава для розроблення 

 

  п.22 ч.1 ст.26,ч.1 ст.59  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

3. Розробник Програми Комунальне некомерційне 

підприємство «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької 

області  

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької 

області  

 

 

5. Учасники програми Комунальне некомерційне 

підприємство «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької 

області; 

Кушугумська селищна рада 

 

 

 



7. Термін реалізації Програми 2021 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Селищний  бюджет 

9. Загальний орієнтований обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для  

реалізації Програми, тис. грн.: 

 

4496,3  

 

2. Загальна частина 

          Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021 

рік (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки 

роботи комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2021 рік 

 Комунальне некомерційне підприємство «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області (далі - ЦПМСД) здійснює 

господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання 

прибутку згідно з нормами чинного законодавства України та спрямована на 

досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення та інші соціальні 

результати. ЦПМСД  має самостійний баланс, здійснює фінансові операції 

через розрахунковий рахунок в Управлінні державної казначейської служби 

України в місті Запоріжжі Запорізької області Запорізького району та 

розрахункові рахунки в установах банків. 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів. 

Одним з основних завдань органів  місцевого самоврядування є 

створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування та забезпечення населення якісною та доступною медичною 

допомогою. 



Прийняття Програми фінансової підтримки створює правові засади для 

запровадження фінансування ЦПМСД за рахунок ресурсів місцевого бюджету. 

 

3. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Охорона здоров’я визначається одним із пріоритетних напрямків 

державної політики та одним із основних факторів національної безпеки 

країни. Перспективність розвитку суспільства визначається станом здоров’я 

людини та державними витратами на охорону здоров’я. 

Основним підходом до концепції реформування охорони здоров’я є 

створення належних умов для надання якісної своєчасної первинної медичної 

допомоги. Первинна медико-санітарна допомога визнана Всесвітньою 

Організацією Охорони Здоров’я найбільш важливим елементом національних 

систем охорони здоров’я. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги є 

одним із ключових елементів у підвищенні ефективності національної системи 

охорони здоров’я. 

Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення стану 

здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої 

первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід 

до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в 

цілому. Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є 

створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування з урахуванням територіальних потреб населення у медичній 

допомозі, доступність та ефективність якої залежить в першу чергу від 

організації надання первинної медичної допомоги. 

Затвердження Програми дозволить реалізувати впровадження 

програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із 

місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, для 

вирішення проблемних питань первинної медичної допомоги мешканцям 

громади, наближення якісної первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини до населення громади, покращення ефективності 

медичного обслуговування при раціональному використанні ресурсів.  

 

 

 



4. Мета та завдання Програми 

      Мета програми – побудова ефективної системи надання своєчасної 

кваліфікованої первинної медичної допомоги у достатніх обсягах та належної 

якості, забезпечення стабільної роботи  ЦПМСД, відповідно до його 

функціонального призначення. 

Значна увага приділятиметься механізмам залучення кваліфікованих 

кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, 

стимулюванню освоєння ними сучасних методик та технологій для надання 

якісної медичної допомоги, а також підвищенню контролю за якістю надання 

медичних послуг мешканцям громади. 

Основним завданням програми є забезпечення належного фінансування 

потреб ЦПМСД, створення умов ефективного функціонування первинної 

медичної допомоги в громадах 

 

5. Обсяг та джерела фінансування Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету та  інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються ЦПМСД 

на виконання заходів Програми. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови 

стабільного фінансування її складових. 

Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись. 

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовні суми фінансової 

підтримки наведені в Додатку  до Програми. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

Очікуваними результатами  виконання Програми є забезпечення 

безперебійної роботи ЦПМСД, що в свою чергу дозволить: 

- забезпечити вчасне та безперебійне медичне обслуговування населення; 



- підвищити якість та ефективність надання первинної медико-санітарної 

допомоги та сприяти подоланню несприятливих демографічних 

тенденцій; 

- забезпечити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги 

населенню громади; 

- наблизити медичну допомогу до мешканців громади, сформувати 

систему доступних та якісних медичних послуг на засадах сімейної 

медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у 

дороговартісних видах медичної допомоги, в тому числі, стаціонарної; 

- забезпечити організацію лікарями ЦПМСД надання пацієнтам  

амбулаторної медичної допомоги, направлення населення на 

консультацію до вузьких спеціалістів вторинного та третинного рівнів, 

направлення на стаціонарне лікування. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


