
Проект додатку 

до рішення Кам'янськоїміської ради 

від 26.10.2018 року №14-2 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку первинноїмедико-санітарної допомоги в  

Кам’янській об'єднаній територіальній громадіна 2018-2020 роки 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів програми 

Відповіда

льні за 

виконання 

Термі

н 

вико-

нання 

заходу 

Орієнтовні обсяги фінан-

сування, 

тис. грн. 

Очікувані 

результати 

2018 2019 2020 

1. Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання 

та 

інвентарю 

-паливно-мастильні матеріали, запчастини до 

транспортних засобів, комплектуючі до 

автомобілів; 

-вироби і деталі для ремонту всіх видів 

обладнання; 

-канцелярське та письмове приладдя; бланки, 

папір та інш.; 

-матеріалів для поточного ремонту приміщень 

структурних підрозділів підприємства; 

-господарчі, електротовари, меблів та інших 

малоцінних предметів; 

-інших товарів. 

КНП 

«Центр 

ПМСД» 

Кам’янськ

ої районна 

ради 

2018-

2020 

 

8,2 

 

 

 

 

 

 

35,0 

 

45,0 

Забезпече-ння 

сталого функціо- 

нування структур 

них підрозді 

лів КНП «Центр 

ПМСД» 

Кам’янської 

районної ради 

2. Придбання 

медика-

ментів та 

перев’язу-

вальних 

матеріалів 

-лікарських засобів; 

-виробів медичного призначення; 

-молочних сумішей; 

-придбання туберкуліну. 

КНП 

«Центр 

ПМСД» 

Кам’янськ

ої районна 

ради 

2018-

2020 

 

8,5 

 

35,0 

 

35,0 

Забезпечення 

своєчасного 

надання медичної 

допомоги 

населенню 

3. Оплата 

послуг 

(крім 

комунальни

х): 

-повірка та ремонт медичної апаратури; 

-оплата послуг телефонного та інтернет 

зв’язку; 

-обслуговування веб-сайту та комп’ютерних 

програм; 

КНП 

«Центр 

ПМСД» 

Кам’янськ

ої районна 

2018-

2020 

5,2 

 

 

22,0 22,0 Забезпечення 

сталого 

функціонування 

структурних 

підрозділів КНП 



 -придбання та обслуговування медичної 

інформаційної системи та бухгалтерських 

програм;  

-заправка та ремонт картриджів та 

комплектуючих до комп’ютерів та принтерів; 

-послуги по ремонту автомобілів; 

-страхування приміщень та техніки; 

-оплата послуг по встановленню та 

обслуговуванню охоронної та пожежної 

сигналізації; 

-оплата послуг по встановленню лічильників 

води; 

-оплата послуг по повірці лічильників 

електроенергії та газу; 

-оплата послуг по вивезенню твердих 

побутових відходів; 

-оплата послуг по перевірці димовентканалів 

ради «Центр ПМСД» 

Кам’янської 

районної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Видаткинав

ідрядження 

Оплата проїзду, добових та вартості 

проживання працівникам підприємства, 

згідно плану роботи підприємства 

КНП 

«Центр 

ПМСД» 

Кам’янськ

ої районна 

ради 

2018-

2020 

0 

 

 

 

 

11,0 11,0 Забезпечення 

сталого 

функціонування 

структурних 

підрозділів КНП 

«Центр ПМСД»  

5. Оплата 

комуналь-

них послуг 

та 

енергоносії

в 

-оплата водопостачання і водовідведення; 

-оплата електроенергії; 

-оплата газу природного, розподіл 

газу,транспортування газу; 

-оплата інших енергоносіїв; 

-відшкодування та компенсація бюджетних 

послуг. 

КНП 

«Центр 

ПМСД» 

Кам’янськ

ої районна 

ради 

2018-

2020 

25,0 100,0 100,0 Забезпечення 

сталого 

функціонування 

структурних 

підрозділів КНП 

«Центр ПМСД» 

Кам’янської 

районної ради 



6. Інші 

виплати 

населенню 

-відшкодування витрат, пов’язаних з 

відпуском лікарських засобів безоплатно і на 

пільгових умовах громадянам, які мають на 

це право відповідно до законодавства; 

КНП 

«Центр 

ПМСД» 

Кам’янськ

ої районна 

ради 

2018-

2020 

 

6,0 

 

22,0 

 

22,0 

Забезпечення 

своєчасного 

надання медичної 

допомоги 

населенню 

7. Інші 

поточні 

видатки 

-сплата податків, зборів, обов’язкових 

платежів, штрафів, пені тощо 

КНП 

«Центр 

ПМСД» 

Кам’янськ

ої районна 

ради 

2018-

2020 

0 0 0 Забезпечення 

сталого 

функціонування 

структурних 

підрозділів КНП 

«Центр ПМСД»  

8. Придбання 

обладнання 

і предметів 

довгострок

ового 

користуван

ня 

-придбання оргтехніки для забезпечення 

робочого місця сімейного лікаря; 

-придбання дороговартісного медичного 

обладнання  

( аналізатор крові,аналізатор 

сечі,спірометр,дистилятор,термостат); 

 

КНП 

«Центр 

ПМСД» 

Кам’янськ

ої районна 

ради 

2018-

2020 

 

44,1 

 

63,0 

 

 

65,0 

Забезпечення 

сталого 

функціонування 

структурних 

підрозділів КНП 

«Центр ПМСД» 

Кам’янської 

районної ради 

 Всього по бюджету Кам’янської ОТГ   97,0 288,0 300,0  

 

 
 

 


