
Додаток до додатка 1 

до рішення селищної ради 

 

від ______________2022 року  

 

ПЕРЕЛІКУ  ЗАХОДІВ   
до Програми фінансової підтримки комунального  підприємство Софіївська центральна лікарня» Софіївської селищної ради  Софіївського району 

Дніпропетровської області на 2023 рік. 

п Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Джерела 
фінансування 

Загальний обсяг 
фінансування 

(тис.грн.) 

Очікувані результати 

2023 рік (тис.грн)  

 

1. 

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

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

2023 Державний 
бюджет 

  

Створення та підтримання 
комфортних умов для перебування 
пацієнтів і громадян у лікувальних 
закладах 

Місцеві бюджети 6200,0 6200,0 

Інші джерела   

2 Безкоштовне 
забезпечення пільгової 
категорії населення 
зубопротезування згідно 
чинного законодавства 

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

2023 Державний 
бюджет  

  безкоштовне та пільгове 
забезпечення пільгової категорії 
населення зубопротезуванням  Місцеві бюджети 70,0 70,0 

Інші джерела   

3 Виплата та доставка 
пільгової пенсії 

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

 

2023 Державний 
бюджет  

  виплата пільгової пенсії 

Місцеві бюджети 40,0 40,0 

Інші джерела   

4 забезпечення лікарськими 
засобами та виробами 
медичного призначення, 

придбання засобів 

Комунальне 
підприємство 
Софіївська центральна 
лікарня» Софіївської 

2023 Державний 
бюджет  

  покращення надання медичної 
допомоги  населення 

Місцеві бюджети 200,0 200,0 



індивідуального захисту, 
придбання медичних 
реактивів 

селищної ради 
Софіївського району 
Дніпропетровської 
області 

Інші джерела   

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

Комунальне 
підприємство 
Софіївська 
центральна лікарня» 
Софіївської селищної 
ради Софіївського 

району 
Дніпропетровської 
області 

2023 Державний 
бюджет  

  заохочення працівників для 
покращення ефективності, 
своєчасності і якості надання 
медичної допомоги 

Місцеві бюджети 800,0 800,0 

Інші джерела   

6 надання якісних послуг за 
рахунок 
зміцнення матеріально-

технічної бази 
підприємства, (придбання 
обладнання) 

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

2023 Державний 
бюджет  

  створення умов для своєчасного 
надання медичної допомоги та 
покращення діяльності 
лікувальних закладів 

Місцеві бюджети 500,00 500,00 

Інші джерела   

7 послуги за роботу 
пересувного 
флюорографа 

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

2023 Державний 
бюджет  

100,0 100,0 для профілактики та виявлення 
хворих на туберкульоз та 
онкологічні захворювання 

Місцеві бюджети   

Інші джерела   

 

 

 

 

9 

 

Виплата заробітної  плати 
та нарахування на  оплату 

 

комунальне  

підприємство 

 

2023 

Державний 
бюджет  

  виплата заробітної  плати та 
нарахування на  оплату праці  
фізіотерапевтичному кабінету Місцеві бюджети 600,0 600,0 



праці  
фізіотерапевтичному 

кабінету, педіатричному 
відділенню 

Софіївська 
центральна лікарня» 
Софіївської селищної 
ради Софіївського 

району 
Дніпропетровської 
області 

Інші джерела   

11 Придбання предметів, 
матеріалів, 

господарського 
інструменту, інвентарю, 

що не відноситься до 
основних засобів (бланки, 

господарчі товари 
паливно мастильні 

матеріали)  

комунальне  

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

2023 Державний 
бюджет  

  Створення умов для своєчасного 
надання медичної допомоги та 
покращення діяльності 
лікувальних закладів 

Місцеві бюджети 300,0 300,0 

Інші джерела   

   

   

14 Оплата послуг 
(крім комунальних) 
послуги з ремонту і 
технічного 
обслуговування  
обладнання. 

 

комунальне  

підприємство 
Софіївська 

центральна лікарня» 
Софіївської селищної 

ради Софіївського 
району 

Дніпропетровської 
області 

2023 Державний 
бюджет  

  Створення умов для своєчасного 
надання медичної допомоги та 

покращення діяльності 
лікувальних закладів 

Місцеві бюджети 100,0 100,0 

Інші джерела   

 

 

 

 

 

15 Продукти харчування комунальне  

підприємство 
Софіївська 

центральна лікарня» 
Софіївської селищної 

ради Софіївського 
району 

Дніпропетровської 
області 

2023 Державний 
бюджет  

  

 

покращення надання медичної 
допомоги  населення 

Місцеві бюджети 50,0 50,0 

 

 

Інші джерела   

16 Інші поточні видатки 
(сплата земельного 
податку) 

комунальне  

підприємство 
Софіївська 

центральна лікарня» 
Софіївської селищної 

ради Софіївського 
району 

Дніпропетровської 
області 

2023 Державний 
бюджет  

  Податкові зобов’язання з сплати 
земельного податку 

Місцеві бюджети 15,0 15,0 

Інші джерела   

 Державний 
бюджет 

   



Місцеві бюджети 8975,0 8975,0 

 

Інші джерела   
 

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ :  8975,0 8975,0 
 

Секретар селищної ради                                         Людмила  НАЗАРЕНКО 

 


