
Додаток 1 

 до рішення другої  сесії  

восьмого скликання №124/9   

від  22.12.2020 року  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Програма  

 фінансової  підтримки закладів первинної медицини сільської ради, 

розташованих на території Аджамської територіальної громади  комунального 

некомерційного  підприємства Кропивницької районної ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Кропивницького району»   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

с. Аджамка 

 2020 рік  

 

 
 



ПАСПОРТ  

Програми  

фінансової  підтримки закладів первинної медицини сільської ради, 

розташованих на території Аджамської територіальної громади,  комунального 

некомерційного  підприємства Кропивницької районної ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Кропивницького району» 
                           

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

Кропивницької районної ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Кропивницького 

району» 

2 Розробник Програми Аджамська сільська рада 

3 Відповідальний 

виконавець 

Комунальне некомерційне підприємство 

Кропивницької районної ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Кропивницького 

району» 

4 Учасники програми Комунальне некомерційне підприємство 

Кропивницької районної ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Кропивницького 

району», Аджамська територільна громада 

5 Термін реалізації 

Програми 

2021 рік 

6 Кошти задіяні на 

виконання Програми 

Місцевий бюджет  

7 Орієнтований обсяг  

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

виконання , реалізації 

Програми* 

230,8 тис. грн.* 

                                                                                                 

*
 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом            

   внесення відповідних змін до місцевого бюджету впродовж терміну дії Програми.  

 

  

  

  

  

  

 

 



1. Загальні положення  
   

Програма фінансової підтримки закладів первинної медицини, розташованих 

на території Аджамської територіальної громади,  КНП Кропивницької районної 

ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького району» на 

2021 рік (далі - Програма), розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91 Бюджетного кодексу України.  

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку 

закладів первинної медицини, розташованих на території Аджамської 

територіальної громади,  КНП Кропивницької районної ради «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Кропивницького району» на 2021 рік шляхом надання  

поточних трансфертів.  

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування закладів первинної 

медицини, розташованих на території Аджамської територіальної громади,  КНП 

Кропивницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Кропивницького району», поліпшення його матеріально - технічної бази та створення 

належних умов для розвитку первинної медико - санітарної допомоги, наближення її 

до кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування  населення.  

   

2. Мета Програми  
   

Метою Програми є:  

• Забезпечення стабільної роботи закладів первинної медицини, розташованих 

на території Аджамської територіальної громади,  КНП Кропивницької 

районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького 

району» відповідно до їх функціонального призначення;  

• забезпечення оплати праці з нарахуванням, оплати комунальних послуг та 

інших поточних видатків;   

• забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності 

медичного обслуговування населення;  

•  здійснення належного утримання робочих місць.  

   

  

3. Завдання Програми  
   

Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання 

основних функцій закладів первинної медицини, розташованих на території 

Аджамської територіальної громади,  КНП Кропивницької районної ради «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького району» за рахунок надання 

поточних трансфертів (згідно додатку).  

   

  

  



4. Фінансове забезпечення Програми  
   

Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок коштів, 

виділених в установленому порядку з місцевого бюджету, шляхом перерахування 

коштів з особового рахунку Аджамської територіальної громади на рахунок 

одержувача бюджетних коштів, відкритий в установленому порядку в управлінні 

Державної казначейської служби України у Кропивницькому районі Кіровоградської 

області.  

Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання програми є 

Аджамська територіальна громада, відповідальним виконавцем Програми -   КНП 

Кропивницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Кропивницького району». Фінансова підтримка надається в межах бюджетних 

призначень, встановлених рішенням  сільської  ради про місцевий  бюджет на  

відповідний рік за цією Програмою.  Протягом року обсяг фінансування за рахунок 

коштів місцевого бюджету може змінюватися відповідно до рішення сільської ради 

про внесення змін до показників місцевого бюджету  на відповідний рік, виходячи з 

наявного ресурсу місцевого бюджету.  

   

5. Орієнтовний обсяг фінансування  

Програми фінансової підтримки закладів первинної медицини, розташованих на 

території Аджамської територіальної громади,  КНП Кропивницької районної ради 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького району» : 230,8 тис. 

грн.  

   

   

6. Очікувані результати виконання Програми.  
   

    2021 рік   

Надання поточних трансфертів  (тис. грн.)  230,8  

Всього: тис. грн.  230,8  

    

Реалізація Програми дасть змогу:  

• забезпечити        недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуванням, 

оплати комунальних послуг та інших поточних видатків;  

• забезпечити        стабільну  роботу  закладів первинної медицини, 

розташованих на території Аджамської територіальної громади,  КНП 

Кропивницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Кропивницького району»;    

• забезпечити        створення оптимальних умов для покращення ефективності 

медичного обслуговування населення.  

 



  

 

                                                                                                                                            Додаток 1  

 до Програми  

  

З А Х О Д И фінансової підтримки закладів первинної медицини, 

розташованих на території Аджамської територіальної громади,  КНП 

Кропивницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Кропивницького району» на 2021 рік  

№  
з/ 

п  

Найменування  

заходів  

Термін 

виконання  
Відповідальні 

виконавці  

Сума 

витрат 

за 2021 

р., тис. 

грн.  

Очікуваний 

результат  

1  

Проведення роботи 

щодо професійної  

орієнтації учнів 9-11  

класів ЗОШ з метою їх  

подальшого навчання 

у медичних  

навчальних закладах  

постійно  

заклади 

первинної 

медицини, 

розташовані на 

території 

Аджамської 

територіальної 

громади,  КНП 

Кропивницької 

районної ради 

«ЦПМСД 

Кропивницького 

району» 

Коштів не 

потребує  

Агітація молоді 

щодо вибору 

медичної 

спеціальності  

2  

Забезпечення виплати 

медичних стимулів 

працівникам КНП  
2021 рік  

заклади 

первинної 

медицини, 

розташовані на 

території 

Аджамської 

територіальної 

громади,  КНП 

Кропивницької 

районної ради 

«ЦПМСД 

Кропивницького 

району» 

30,8 

Залучення до 

роботи  

спеціалістів - 

лікарів  

3  
Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання , 

інвентарю  та послуг 

  
  

 

 

2021 рік  

заклади 

первинної 

медицини, 

розташовані на 

території 

Аджамської 

6,0 

Підвищення 

якості надання 

послуг 

населенню  



територіальної 

громади,  КНП 

Кропивницької 

районної ради 

«ЦПМСД 

Кропивницького 

району» 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати 

населенню  

  
  

 

 

 

 

 

2021 рік  

заклади 

первинної 

медицини, 

розташовані на 

території 

Аджамської 

територіальної 

громади,  КНП 

Кропивницької 

районної ради 

«ЦПМСД 

Кропивницького 

району» 

4,0 

Підвищення 

якості надання 

послуг 

населенню  

5 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 

заклади 

первинної 

медицини, 

розташовані на 

території 

Аджамської 

територіальної 

громади,  КНП 

Кропивницької 

районної ради 

«ЦПМСД 

Кропивницького 

району» 

190,0 

Підвищення 

якості надання 

послуг 

населенню  

 

 

 

 

 

                   Секретар                                                                                                                Людмила Крикуненко                                                                


