
Додаток до додатка 1 

                                                                                                                                                        до рішення селищної ради 

                                                                              від 16.12.2020 №89-3/VIII 

 

   

ПЕРЕЛІК  ЗАХОДІВ 

до Програми фінансової підтримки комунального  підприємство Софіївська центральна лікарня» Софіївської 
селищної ради на 2021 рік. 

 

                                                          

п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 
виконання 

Джерела 
фінансування 

Загальний 
обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 

Очікувані результати 

2021 рік 
(тис.грн)  

 

1. 

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

комунального  
підприємство 
Софіївська 
центральна лікарня» 
Софіївської 
селищної ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської 
області 

  2021 Державний 
бюджет 

  

Створення та підтримання 
комфортних умов для 

перебування пацієнтів і 
громадян у лікувальних 

закладах 

Місцеві 
бюджети 

4212,8 4212,8 

Інші джерела   

2 Безкоштовне 
забезпечення пільгової 
категорії населення 
зубопротезування 

комунального  
підприємство 
Софіївська 
центральна 
лікарня» 
Софіївської 
селищної ради 
Софіївського 
району 

2021 Державний 
бюджет  

  безкоштовне та пільгове 
забезпечення пільгової 

категорії населення 

зубопротезуванням  
Місцеві 

бюджети 

38,0 38,0 

Інші джерела   



Дніпропетровської 
області 

3 Заробітна плата та 
нарахування на оплату 
праці працівників 
закладу (заробітна 
плата лікаря-інтерна) 

комунального  
підприємство 
Софіївська 
центральна 
лікарня» 
Софіївської 
селищної ради 
Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

2021 Державний 
бюджет  

  виплата заробітної плати 
лікарю-інтерну 

Місцеві 
бюджети 

67,1 67,1 

Інші джерела   

4 Виплата та доставка 
пільгової пенсії 

комунального  
підприємство 
Софіївська 
центральна 
лікарня» 
Софіївської 
селищної ради 
Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

2021 Державний 
бюджет  

  виплата пільгової пенсії 

Місцеві 
бюджети 

25,3 25,3 

Інші джерела   

5 забезпечення 
лікарськими засобами 
та виробами медичного 
призначення 

комунального  
підприємство 
Софіївська 
центральна 
лікарня» 
Софіївської 
селищної ради 

2021 Державний 
бюджет  

  покращення надання 
медичної допомоги  

населення Місцеві 
бюджети 

100,0 100,0 

Інші джерела   



Софіївського 
району 
Дніпропетровської 
області 

6 фінансове 
стимулювання 
працівників 
(преміювання, 
стимулюючі виплати 
згідно діючого 
законодавства) 

комунального  
підприємство 
Софіївська 
центральна 
лікарня» 
Софіївської 
селищної ради 
Софіївського 
району 
Дніпропетровсько
ї області 

2021 Державний 
бюджет  

  заохочення працівників для 
покращення ефективності, 

своєчасності і якості 
надання медичної 

допомоги Місцеві 
бюджети 

873,5 873,5 

Інші джерела   

7 надання якісних послуг 
за рахунок 
зміцнення матеріально-

технічної бази 
підприємства, 
(придбання 
флюрографа) 

комунального  
підприємство 
Софіївська 
центральна 
лікарня» 
Софіївської 
селищної ради 
Софіївського 
району 
Дніпропетровсько
ї області 

2021 Державний 
бюджет  

  створення умов для 
своєчасного надання 

медичної допомоги та 
покращення діяльності 
лікувальних закладів 

Місцеві 
бюджети 

1200,0 1200,0 

Інші джерела   

8 послуги за роботу 
пересувного 
флюрографа 

комунального  
підприємство 
Софіївська 
центральна 
лікарня» 
Софіївської 
селищної ради 
Софіївського 

2021 Державний 
бюджет  

  для профілактики та 
виявлення хворих на 

туберкульоз та онкологічні 
захворювання 

Місцеві 
бюджети 

114,0 114,0 

Інші джерела   



району 
Дніпропетровсько
ї області 
 

 

 

Державний 
бюджет  

   

Місцеві 
бюджети 

6630,7 6630,7 
 

Інші джерела    

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ :  6630,7 6630,7 
 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                         Л. НАЗАРЕНКО 

 


