
                                                           Україна 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

 
    РІШЕННЯ  
 
смт Софіївка                            № 2733-54/VII                 15 листопада 2019 року  
 

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» 

Дніпропетровської обласної ради» на 2019-2020 роки 
 
 
           Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
органи місцевого самоврядування в Україні», з метою забезпечення 
стабільності роботи комунального підприємства «Софіївська центральна 
районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради», відповідно до його 
функціональних призначень, підвищення якості та доступності надання 
медичної допомоги населенню, селищна рада вирішила: 
 

1.  Затвердити Програму фінансової підтримки комунального 
підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради» на 2019-2020 роки   (додаток 1). 

2.  Затвердити Порядок виділення та використання коштів місцевого 
бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства 
(додаток 2). 

3.  Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
комунальне підприємство «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради»  

 
       
 
 
       Селищний голова                                                     П.СЕГЕДІЙ



 

 

                                                                             Додаток 1 
                                                                             Затверджено 

рішенням Софіївської  
селищної ради 

   від 15.11.2019 р.№ 2733-54/VII 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки комунального підприємства  «Софіївська 
центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 

 на 2019-2020 роки 
 

1. Загальні положення  
 

Комунальне підприємство «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради» створене на базі майна територіальних 
громад сіл та селищ Софіївського району, що надає вторинну  медичну 
допомогу населенню Софіївського району Дніпропетровської області.        
           Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Софіївська 
центральна районна лікарня» ДОР»  на 2019-2020 роки розроблена на 
виконання законів «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 
пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 
          Для забезпечення виконання статутних завдань комунальне  підприємство 
потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації його 
фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш 
ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню 
виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного 
внесення платежів до бюджету. 

Вторинна  допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам 
та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану справ є, 
насамперед,  відсутність достатньої кількості медикаментів , а також дефіцит 
кваліфікованих медичних кадрів. 

Комунальне  підприємство не має власних обігових коштів для 
забезпечення в повному обсязі оплати за спожиті енергоносії та комунальні 
послуги, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню, по 
підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних 
технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок 
капітальних вкладень та інші. 

Згідно п.п. «г» п. 3 ч. 1 ст. 89 Бюджетного кодексу України видатки на 
оплату  комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони 
здоров’я, що надають вторинну  медичну допомогу, місцеві програми розвитку 
та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають вторинну  
медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з 
вторинної  медичної допомоги  будуть здійснюватися з бюджету   ОТГ. 

 



 

 

 
2. Мета та завдання Програми  

 
Метою  Програми є забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» Дніпропетровської 
обласної ради» відповідно до його функціональних призначень щодо надання 
мешканцям громади належних медичних послуг. 

Кошти спрямовуються: 
- оплата за спожиті енергоносії; 
- надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної 

бази підприємства, придбання обладнання   
- виконання заходів місцевих програм надання населенню медичних 

послуг; 
         - підвищення кваліфікації медичного персоналу; 
         - фінансове стимулювання працівників (преміювання, стимулюючі 
виплати згідно діючого законодавства) 

 
3. Строки  виконання Програми 

 
Програма виконується з листопада 2019 року по 31 грудня 2020 року. 

 
.  

4. Фінансування Програми 
 
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, а також за рахунок інших 
джерел не заборонених чинним законодавством України на оплату поточних і 
капітальних видатків. 

 
5. Очікувані результати виконання Програми 

 
Очікуваними результатами виконання Програми є: 
забезпечення безперебійної роботи комунального  підприємства 

відповідно до його  функціональних призначень і тим самим забезпечення 
життєдіяльності   мешканців СофіївськоЇ ОТГ; 

збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок 
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, придбання техніки; 

покращення якості медичних послуг. 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                     Л.І.Назаренко 
 
 
 
 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

        1. Назва: Програма  фінансової підтримки комунального підприємства 
«Софіївська центральна районна лікарня»ДОР» 
       2.Підстава для розроблення: Закони України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» пункт 22 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення». 
         3.Регіональний замовник або координатор: КП «Софіївська центральна 
районна лікарня Дніпропетровської обласної ради» 

4.Співзамовники Програми: немає. 
        5. Відповідальні за виконання: КП «Софіївська центральна районна лікарня 
Дніпропетровської обласної ради». 
         6.Мета: Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства  
відповідно до його функціонального призначення щодо надання мешканцям 
громади належних послуг  

7.Початок: листопад  2019 року, закінчення – 31 грудня 2020 року. 
8. Етапи виконання: виконується в один етап. 
9.Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного,  

місцевих  бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством 
України: 
 Обсяги фінансування, 

усього (тис. грн.) 
За роками виконання 

     2109                              2020 
Місцеві бюджети 9168,0   4044,3                          5123,7 

Інші джерела   
   

Усього 9168,0   4044,3                              5123,7 
   
      10. Очікувані результати Програми: 

 
Очікувані 
результати 
Програми 

• підвищення ефективності роботи закладу; 
• збільшення обсягів та надання якісних медичних послуг 

населенню за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази 
підприємства, придбання техніки, модернізація; 

• покращення якості послуг; 
 

11. Координація та контроль за виконанням. 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її 
виконанням здійснює виконавчий комітет Софіївської селищної ради.  

 
 
 
 
Секретар селищної ради                                Л.І.Назаренко 

 



 

 

Додаток 2 
                                                                    Затверджено 

рішенням Софіївської  
селищної ради 

   від 15.11.2019 р.№ 2733-54/VII  
 

ПОРЯДОК 
виділення та використання коштів з місцевого бюджету у формі фінансової 
підтримки комунальному  підприємству «Софіївська центральна районна 

лікарня» Дніпропетровської  обласної ради». 
  

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 
місцевого бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальному  
підприємству Софіївського району у рамках Програми фінансової підтримки  
комунального  підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради». 

 2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 
виконавцем бюджетної програми є Софіївська селищна рада. 

Одержувачем бюджетних коштів є комунальне підприємство «Софіївська 
центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради». 

3. Фінансова підтримка надається комунальному  підприємству на 
безповоротній основі для забезпечення належної реалізації його статутних 
завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для 
виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з 
метою створення сприятливих умов для життєдіяльності району і сприяння 
поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства 
відповідно до затверджених селищної  радою програм. 

4. Фінансова підтримка комунальному підприємству здійснюється 
головним розпорядником бюджетних коштів за рахунок коштів місцевого 
бюджету в обсягах, передбачених рішенням про селищний  бюджет на 
відповідний рік: 

зазначена фінансова підтримка надається комунальному підприємству, 
яке включене до мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету як 
одержувач бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого 
в установленому порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація 
бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється 
органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством. 

5.  Розподіл бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником 
відповідно до поданих одержувачем обґрунтувань потреби в коштах і планів 
використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти перераховуються у межах 
відповідних бюджетних призначень, установлених рішенням селищної ради 
про селищний бюджет на 2019 та 2020 роки, з урахуванням необхідності 
виконання взятих на облік в органах Казначейства бюджетних зобов’язань 
поточного року та у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми. 

 
 6. Бюджетні кошти місцевого бюджету використовуються для: 



 

 

 оплати стимулюючих виплат працівникам та нарахувань на оплату праці; 
 предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 
 медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
 продуктів харчування; 
 інших послуг (крім комунальних); 
 видатків на відрядження; 
 оплати за користування в межах середніх норм споживання 

комунальними послугами (теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, електроенергія та газопостачання); 

 окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку; 

виплат пенсій і допомоги; 
 інших виплат населенню; 
 інших видатків; 
 придбання обладнання і предметів довгострокового користування; 
 капітального ремонту та реконструкції інших об’єктів. 
 
7. Кошти субвенції з місцевого бюджету використовуються для оплати 

поточних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та за 
призначенням. 

8. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 
головний розпорядник коштів місцевого бюджету. 

9.  Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому 
Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

 10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність України» керівник комунального   підприємства несе 
персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 
звітності. 

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 
законодавством порядку. 

           
  
  
Секретар селищної ради                                              Л.І.Назаренко 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                    



 

 

                



 

 

 Додаток до додатка 1 
                                                                                                                                                        Затверджено 

                                                                           рішенням Софіївської  
                                                                           селищної ради 

                                                                             від 15.11.2019 р.№ 2733-54/VII 
 
   

 
ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ 

до Програми фінансової підтримки комунального  підприємства «Софіївська центральна районна лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради» на 2019 -2020  рік 

 

                                                                                        
п 

Найменування 
заходу Виконавець Термін виконання Джерела 

фінансування 

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня 

(тис.грн.) 

Фінансування  
 

Очікувані 
результати 

2019 рік 
(тис.грн.) 

2020 рік 
(тис.грн) 

 
1. 

Оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

Комунальне 
підприємство 
«Софіївська 
центральна 
районна лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» на 
2019 рік 

2019 рік (IV –квартал) 
2020 рік (І -квартал) 

Державний 
бюджет 

   Створення та 
підтримання 

комфортних умов 
для перебування 

пацієнтів і 
громадян у 
лікувальних 

закладах 

Місцеві 
бюджети 

3005,6 1181,4 1824,2 

Інші джерела    

2. Підвищення 
кваліфікації 
медичного персоналу 

Комунальне 
підприємство 
«Софіївська 
центральна 
районна лікарня» 
Дніпропетровсько
ї обласної ради» 

2019 рік (IV –квартал) 
 
2020 рік(І -квартал) 

Державний 
бюджет 

   

надання якісного 
медичного 

обслуговування 
населення 

Місцеві 
бюджети 

4,9 2,4 2,5 

Інші джерела    



 

 

на 2019 рік 
 

3 Безкоштовне 
забезпечення 
пільгової категорії 
населення 
зубопротезуванням 

Комунальне 
підприємство 
«Софіївська 
центральна 
районна лікарня» 
Дніпропетровсько
ї обласної ради» 
на 2019 рік 

 

2019 рік (IV –квартал) 
 
2020 рік (І -квартал) 

Державний 
бюджет  

   безкоштовне та 
пільгове 

забезпечення 
пільгової 
категорії 

населення 

Місцеві 
бюджети 

37,9 17,9 20,0 

Інші джерела    

4 поліпшення 
медикаментозного і 
матеріального 
технічного надання 
якісних послуг,  
зміцнення матеріаль
но-технічної бази 
підприємства, 
придбання 
обладнання,   

Комунальне 
підприємство 
«Софіївська 
центральна 
районна лікарня» 
Дніпропетровсько
ї обласної ради» 
на 2019 рік 

2019 рік (IV –квартал) 
 
2020 рік (І –квартал) 

Державний 
бюджет  

   створення умов 
для своєчасного 

надання 
медичної 

допомоги та 
покращення 
діяльності 

лікувальних 
закладів,збереж

ення та 
зміцнення 
здоров'я 

населення  

Місцеві 
бюджети 

5391,0 2326,0 3065,0 

Інші джерела    

5 Придбання 
предметів, 
матеріалів, 
господарського 
інструменту,що не 
відноситься до 
основних засобів , та 
оплата послуг(крім 
комунальних) 

Комунальне 
підприємство 
«Софіївська 
центральна 
районна 
лікарня» 
Дніпропетровськ
ої обласної 
ради» на 2019 
рік 

2019 рік (IV –квартал) 
 
 
2020 рік  (І –квартал) 

Державний 
бюджет  

   покращення 
якості надання 

медичних 
послуг 

Місцеві 
бюджети 

142,0 50,0 92,0 

Інші джерела    



 

 

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

Комунальне 
підприємство 
«Софіївська 
центральна 
районна 
лікарня» 
Дніпропетровськ
ої обласної 
ради» на 2019 
рік 

2019 рік (IV –квартал) 
 
2020 рік (І –квартал) 

Державний 
бюджет  

   заохочення 
працівників для 

покращення 
ефективності, 
своєчасності і 
якості надання 

медичної 
допомоги 

Місцеві 
бюджети 

586,6 466,6 120,0 

Інші джерела    

 
 
 

Державний 
бюджет  

    

Місцеві 
бюджети 

9168,0 4044,3 5123,7  

Інші джерела     
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ :  9168,0 4044,3 5123,7  

 
 
 
Секретар селищної ради                                          Л.І.Назаренко                  



 

 

 


