
 
 

УКРАЇНА 

САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

ШОСТА СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 

 

 «08»  квітня  2021 року                                                                                           № 378 - VIII 

 

Про внесення змін до рішення сесії  

Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області  

№153-VIIІ від 24.12.2020 року «Про затвердження  

цільової програми на 2021-2022 роки «Фінансова 

 підтримка Комунального некомерційного підприємства  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

 Одеської області «Центральна районна лікарня»» 

 

Відповідно до ст.18 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 

19.11.1992 р № 2801- XII; ч.2 ст.10, ст.21 Бюджетного Кодексу України,  статей 25, 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку із збільшенням фінансування, 

задля відображення достовірної інформації в фінансовій та бухгалтерській звітності, 

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в цільову програму на 2021-2022 роки «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області «Центральна районна лікарня», затвердженої рішенням сесії Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області №153-VIIІ від 24.12.2020 року, змінивши  Додаток 

№1, Додаток №2, Додаток№3 до Програми(додаються). 

 

2.Керівнику Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня» Садковському О.В. 

забезпечити реалізацію передбачених  Програмою заходів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  депутатську комісію 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту, молоді та соціального захисту населення. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                         Наталія ТОДОРОВА 

 

 



Додаток № 1  

До рішення сесії Саф’янівської 

 сільської ради Ізмаїльського  

району Одеської області 

від 08.04.2021 р № 378 - VIII 

 

 

ПАСПОРТ 

Цільової програми на 2021-2022 роки «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського  району Одеської області 

«Центральна районна лікарня» 

  

№ з/п   

1 Ініціатор розроблення Програми КНП Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 «Центральна районна лікарня» 

2 Розробник програми КНП Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 «Центральна районна лікарня» 

3 Співрозробники програм - 

4 Відповідальний виконавець 

програми  

КНП Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 «Центральна районна лікарня» 

5 Учасники Програми КНП Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 «Центральна районна лікарня», Саф’янівська 

сільська рада Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

6 Термін реалізації програми 2021-2022 роки 

7 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

місцевий 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього (тис. грн), у тому 

числі 

28010,060 

9 Кошти державного бюджету, тис. 

грн 

 

10 Кошти місцевого   бюджету. тис. 

грн 

28010,060 

   

 

 

 

 

 

 



 

             

 

Додаток № 2 

До рішення сесії Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

від 08.04.2021 р. № 378 - VIII 

 

  
                                                                

                
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

районної цільової програми  на 2021-2022 роки 

"Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства 

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського  району Одеської області 

"Центральна районна лікарня" 

                   
                   

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

Етапи виконання  

Програми (тис. грн.) 

Усього витрат на виконання 

Програми (тис. грн.) 

   

 

I II 

    

 

2021 2022 

   
 

Усього: 14644,360 13365,700 28010,060 

   

 

державний бюджет , у 

тому числі: 

 

      

 
-місцевий бюджет 14644,360 13365,700 28010,060 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 3 

До рішення сесії Саф’янівської 

 сільської ради Ізмаїльського  

району Одеської області 

від 08.04.2021 р № 378 - VIII 

 

                                                                                                                                 

                      Напрямки діяльності та заходи районної цільової програми   

                на 2021 -2022 роки «Фінансова підтримка Комунального некомерційного  

                      підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

                  району Одеської області 

               «Центральна районна лікарня»» 
№ 

з/п 

Наймену-вання 

заходів 

Вико-

навець 

Термін 

вико-

нання 

Дже-

рела 

фінанс

ування 

Орієнтовні щорічні обсяги 

фінансування (вартість), тис. грн 

Очікуванні 

результати 

2021 2022 Разом  

1 Оплата праці 

працівникам 

(заробітна 

плата + 

нарахування 

на зарплату) 

КНП 

«ЦРЛ» 

 

 

 

Протягом 

поточно-

го року 

 1382,136 973,682 1858,867 Підвищення рівня 

відповідальності 

працівників, 

стимуляція до 

високих показників 

в частині 

підтримання 

здоров’я населення, 

профілактики та 

збільшення 

кількості населення 

охопленого 

доступною 

медичною 

допомогою 

2 Забезпечення 

закладів 

охорони 

здоров’я  

медикамента-

ми та 

перев’язу-

вальними 

засобами, 

відповідно до 

п.2.2.2 Наказу 

Мінфіну 

України від 

12.03.2013 р 

№ 333.  

КНП 

«ЦРЛ» 
Протягом 

поточно-

го року 

 69,395 21,314 40,709 Покращення 

надання медичної 

допомоги на 

первинному та 

вторинному рівні, 

підвищення якості 

життя населення, 

що відноситься до 

пільгової категорії 

населення 

3 Забезпечення 

стаціонарних 

відділень 

лікувальним 

харчуванням 

відповідно до 

п.2.2.3 Наказу 

Мінфіну 

України від 

12.03.2013 р 

№ 333. 

КНП 

«ЦРЛ» 
Протягом 

поточно-

го року 

 3,700 4,070 7,77 Підвищення 

комфортних умов 

перебування в 

стаціонарних 

відділеннях для 

населення сільської 

місцевості 

4 Забезпечення 

фінансування 

КНП 

«ЦРЛ» 
Протягом 

поточно-

 7135,280 8073,82

9 

15413,67

4 

Комфортний рівень 

надання  медичної 



видатків на 

оплату 

комунальних 

послуг та 

носіїв, 

відповідно до 

п.2.2.7 Наказу 

Мінфіну 

України від 

12.03.2013 р 

№ 333 

го року допомоги як на 

первинному, так і на 

вторинному рівні за 

рахунок дотримання 

температурного 

режиму, 

дотримання 

санітарно – 

гігієнічних умов в 

лікувально – 

профілактичних 

закладів  

5 Забезпечення 

відшкоду-

вання 

пенсійних 

призначень 

декретованої 

групі 

працівників, 

відповідно до 

п.2.5.1 Наказу 

Мінфіну 

України від 

12.03.2013 р 

№ 333 

КНП 

«ЦРЛ» 
Протягом 

поточно-

го року 

 485,500 490,050 935,55 Залучення 

медичного 

персоналу до 

роботи в шкідливих 

та небезпечних 

умовах 

6 Відшкодуван-

ня витрат, 

пов’язаних з 

відпуском 

лікарських 

засобів на 

пільгових 

умовах 

громадянам, 

які мають на 

це право 

відповідно до 

законо-

давствва 

КНП 

«ЦРЛ» 
Протягом 

поточно-

го року 

 707,000 3802,75

5 

7259,805 Забезпечення 

пільгового 

контингенту хворих 

лікарськими 

засобами 

7 Забезпечення 

фінансування 

видатків на 

оплату 

предметів, 

матеріалів. 

КНП 

«ЦРЛ» 
Протягом 

поточно-

го року 

 59,950   Підвищення 

комфортних умов 

перебування в 

стаціонарних 

відділеннях для 

населення сільської 

місцевості 

8 Забезпечення 

фінансування 

видатків на 

оплату послуг 

крім 

комунальних 

КНП 

«ЦРЛ» 
Протягом 

поточно-

го року 

 35,350   Забезпечення 

безперебійної 

роботи закладу 

9  Забезпечення 

фінансування 

видатків на 

«Капітальний 

ремонт інших 

об’єктів» 

КНП 

«ЦРЛ» 

Протягом 

поточно-

го року 

 4766,049   Покращення умов 

перебування хворих 

в стаціонарному 

відділенні 

 


