
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року

Про схвалення цільової програми «Програма 
фінансової підтримки та розвитку комунального 
некомерційного підприємства «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» на 2022 рік»

Па підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони 
здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення», від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» (зі змінами), статті 91 Бюджетного Кодексу України та 
враховуючи життєву необхідність отримання хворими з хронічною 
нирковою недостатністю курсів програмного гемодіалізу з подальшим 
медикаментозним забезпеченням,

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Схвалити цільову програму «Програма фінансової підтримки та 
розвитку комунального некомерційного підприємства «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» на 2022 рік» (далі -  Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти заступника 
селищного голови Арсенія^ШФМІІЧА.

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО



рішення виконавчого 
комітету селищної ради 

ОІ 2021року

СХВАЛЕНО

Програма
фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного 

підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» на 2022рік

Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програму фінансової підтримки та розвитку КНП «Володимирецька 

БЛ» на 2021 рік (далі-Програма) розроблено на підставі Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», розпорядження Кабінету Міністрів 
України №1013-р від ЗО ЛІ.2016 «Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я», Бюджетного кодексу України і 
інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено заходи фінансової підтримки та розвитку КНП 
«Володимирецька БЛ», вирішення яких сприятиме наданню вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги населенню.

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» та Бюджетним кодексом України передбачено 
здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств та закладів 
охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для 
спів фінансування оплати медичних послуг, які надаються в рамках 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення для 
розвитку та їх підтримки, здійснення надання населенню медичних послуг 
понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 
обслуговування населення.

Крім цього, пакет медичних послуг, які будуть надаватися за 
програмою медичних гарантій та оплачуватися Національною службою 
охорони здоров’я України, не забезпечує в повній мірі видатки охорони 
здоров’я для надання належної медичної допомоги населенню.

Мета Програми
Метою Програми є фінансова підтримка КНП «Володимирецька БЛ» 

в перехідний період з метою формування та налагодження ефективного 
функціонування системи надання доступної та якісної вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги населенню.

Затвердження та впровадження Програми створює правові підстави 
для здійснення співфінансування видатків на оплату комунальних послуг



та харчування пацієнтів КНП «Володимирецька БЛ» за рахунок бюджетів 
ОТГ, громадяни яких будуть обслуговуватися в підприємстві у 2022 році.

Для розв’язання проблеми необхідно провести розподіл видатків на 
оплату комунальних послуг та харчування пацієнтів КНП 
«Володимирецька БЛ» у відсотковому співвідношенні по ОТГ, громадяни 
ЯКИХ будуть обслуговуватися в підприємстві у 2022 році

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити ефективність роботи КНП «володимирецька БЛ»;
- забезпечити доступну та дієву систему надання населенню 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки та розвитку 

КНП «Володимирецька БЛ» на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення Програми

2. Регіональний замовник Програми
3. Розробник Програми

КНП «Володимирецька БЛ» 
Володимирецької селиіцної ради 
Володимирецька селищна рада 
КНП «Володимирецька БЛ» 
Володимирецької селищної ради

КНП «Володимирецька БЛ»
Володимирецької селищної ради

2022рік
Бюджет В о л одимир ецької ОТГ

4. Відповідальні виконавці Програми

6. Термін реалізації
7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми
8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього 12 331 683,00 гривень

9. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Рік Обсяг коштів, які планується залучити для виконання Програми, гривень
Всього У тому числі за джерелами фінансування: бюджет 

В ол одимирецької ОТГ
2022 12 331 683 12 331 683,00

Річна потреба в коштах на забезпечення комунальних послуг та

№
з/п

Назва показника Кількість Ціна,
грн.

Потреба в 
коштах, грн.

1 Оплата теплопостачання , Гкал. 2 120,00 1540,80 3265606



2 Оплата електроенергії, кВт/год. 798500 6,47 5090050
3 Оплата водопостачання та 

водовідведення, м.куб.
23580 712969

4 Оплата інших енергоносіїв 258058
5 Кейтерингові послуги (харчування) 3000000
6 Інші видатки 5000

Разом 12331683

Розподіл витрат КНП «Володимирецька БЛ» по ТГ

Найменування ТГ %
фінансування

Грн.

Антонівська ТГ 9,6 1 183 361
Полицька ТГ 10,1 1 244 995
Канонйцька ТГ 9,7 1 195 689
Рафалівська ТГ 19,1 2 354 397
Володимирецька ТГ 51,5 6 353 241
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Секретар селищної рад§ Юрій БЛИЩИК


