
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2019 року  с. Судилків № 6 

 

Про затвердження Програми підтримки 

медицини на території Судилківської 

сільської ради на 2020-2022 роки 

 

З метою створення належних умов для розвитку медицини сіл Судилківської 

сільської ради (ОТГ) і організації проведення медичного обслуговування сільського 

населення, керуючись статтею 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення,  сільська рада,  сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про виконання Програми підтримки медицини на території 

Судилківської сільської ради на 2017-2019 роки взяти до відома (додаток 1).  

2. Затвердити Програму підтримки медицини на території Судилківської 

сільської ради на 2020-2022 роки (додається).  

3. Рішення  1-ої сесії сільської ради від 04.01.2017 року №31 «Про затвердження 

Програми підтримки медицини на території Судилківської сільської ради на 2017-2020 

роки» вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера 

сільської ради О.Лабунець  та постійну комісію сільської ради з враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення   (голова комісії А.Кравчук). 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Т. Котик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 
до рішення  Судилківської 
сільської ради від 24.12.2019 
року  № 6 

 

Інформація про виконання Програми підтримки медицини на території 

Судилківської сільської ради на 2017-2019 роки 

 

Рішенням першої сесії сільської ради від 04.01.2017 року №31 затверджена 

Програма підтримки медицини на території Судилківської сільської ради на 2017-2019 

роки. Програма діяла на території населених пунктів сільської ради у 2017- 2019 роках.  

Головною метою Програми було зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, які функціонують на території сільської ради  та підвищення якості 

лікування, надання медичної допомоги населенню. 

Основні завдання Програми:  

- підняти на значно вищий рівень матеріально-технічний, діагностичний та 

лікувальний рівень закладу охорони здоров’я; 

- проводити поточний ремонт приміщень закладів охорони здоров’я, які знаходяться 

на території Судилківської сільської ради;  

- проводити капітальний ремонт приміщень, що утримуються на балансі сільських 

рад; 

- організовувати заходи з енергозбереження та теплопостачання; 

- покращити матеріально-технічну базу шляхом придбання обладнання та 

інструментарію; 

підвищити якість медичної допомоги населенню шляхом придбання медикаментів.  

Так у 2017 році на підставі цієї програми було виділено іншої субвенції в сумі 

414,664 тис.грн. З них 253,644 тис.грн на для КП «КНП Шепетівський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на витрати по комунальних послугах, 148,00 тис.грн. на 

придбання медикаментів та вакцини туберкуліну. Кошти в сумі 14,00 тис. грн. для 

придбання вакцини  КНП «Шепетівська центральна районна лікарня».  

У 2018 році було виділено кошти іншої субвенції в сумі 1002,058 тис.грн. з них 

для КП «КНП Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 

комунальні послуги 360,00 тис.грн., на придбання медикаментів, вакцини та обладнання 

208,130 тис.грн., на капітальні видатки 195,420 тис.грн. Для КНП «Шепетівська 

центральна районна лікарня» були виділені кошти в сумі 238,508 тис.грн. на придбання 

обладнання, вакцини та медичних препаратів. 

У 2019 році було виділено кошти іншої субвенції в сумі 565,3 тис.грн. з них для 

КП «КНП Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на комунальні 

послуги 400,00 тис.грн., на придбання медикаментів, вакцини та обладнання 135,300 

тис.грн.. Для КНП «Шепетівська центральна районна лікарня» були виділені кошти в 

сумі 30,00 тис.грн. на придбання вакцини, медичного кисню, 80,00 тис.грн. на 

проведення капітального ремонту. 

Головний бухгалтер        О.Лабунець 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

      рішення сесії сільської ради  

      від 24.12.2019 року № 6 
 

 

Програма  

підтримки медицини на території Судилківської сільської ради на 2020-2022 роки. 

 Паспорт  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4. Учасники програми КП «КНП Шепетівський Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги», КНП «Шепетівська 

центральна районна лікарня», 

Судилківська сільська рада 

5. Термін реалізації програми 2020-2022 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Бюджет Судилківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього, тис.грн. 

6100,00 

 у тому числі:  

7.1. коштів сільського бюджету, тис.грн 6100,00 

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені 

чинним законодавством. 

 

І.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Програма спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я на території Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області та підвищення якості лікування населення сільської ради . 

 

ІІ. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ 

Згідно наказу МОЗ України №131 від 23.02.2012 року «Про затвердження 

Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та 

примірних положень про його підрозділи» матеріально-технічна база закладів охорони 

здоров’я – не відповідає сучасним потребам. Рівень фінансування закладів охорони 

здоров’я району не дає можливості виділяти необхідні кошти для зміцнення матеріально-

технічної бази для закладів охорони здоров’я на території Судилківської сільської ради.  

 

ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Головною метою Програми є зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, які функціонують на території сільської ради  та підвищення якості 

лікування, надання медичної допомоги населенню. 

Основні завдання Програми:  

- підняти на значно вищий рівень матеріально-технічний, діагностичний та 

лікувальний рівень закладу охорони здоров’я; 

- проводити поточний ремонт приміщень закладів охорони здоров’я, які знаходяться 

на території Судилківської сільської ради;  



- проводити капітальний ремонт приміщень, що утримуються на балансі сільських 

рад; 

- організовувати заходи з енергозбереження та теплопостачання; 

- покращити матеріально-технічну базу шляхом придбання обладнання та 

інструментарію; 

- підвищити якість медичної допомоги населенню шляхом придбання медикаментів. 

 

IV.ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Поліпшення роботи закладів охорони здоров’я, які функціонують на території 

Судилківської сільської ради за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази. 

Забезпечення жителів сіл  кваліфікованою медичною допомогою. 

Поліпшення показників стану здоров’я населення. 

 

V.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства, за 

рахунок коштів місцевих громад, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Фінансове забезпечення Програми 
 

№п/п ЗАХОДИ роки 

2020 2021 2022 

1 Виділення коштів на медикаменти: 

  

500,0 520,0 550,0 

2 Комунальні послуги 

 

450,0 480,0 500,0 

3 Поточні ремонти закладів охорони на території 

сільської ради 

  

200,0 200,0 200,0 

4 Капітальні ремонти закладів охорони на території 

сільської ради 

 

300,0 200,0 200,0 

5 Придбання інструментарію, обладнання згідно 

табелю оснащення, продуктами харчування 

200,0 200,0 200,0 

6 Заробітна плата з нарахуваннями 400,0 400,0 400,0 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ 

 

Координація заходів виконання програми та контроль здійснюється сільським 

головою та депутатами.  

 

 

 

Головний бухгалтер сільської ради      О.Лабунець 


