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            Розглянувши і обговоривши інформацію головного лікаря про виконання 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної 

ради на 2019-2021 роки за 2020 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Звіт про виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки за 2020 рік  взяти до відома (звіт 

додається). 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального 

захисту. 

 

 

 

          Селищний голова                                                       ІГОР ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток до рішення     сесії 

Летичівської селищної 

ради від  .01.2021 р. №  

 

 

 

Звіт про виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки за 2020 рік. 

 

          Метою програми є об’єднання зусиль селищної ради, виконавчої влади, 

керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території 

Летичівської об’єднаної територіальної громади в напрямку покращення якості та 

тривалості  життя жителів ОТГ, підвищити  доступ сільського населення до якісної 

медичної допомоги, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною 

технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що 

допоможе забезпечити збільшити якість та тривалість життя  населення.            

        Для ефективного виконання заходів Програми з селищного бюджету Летичівської 

селищної ради було виділено 1458,9 тис. грн.  

        Кошти використано на виконання заходів Програми: 

- Видатки на виплату надбавки за складність і напруженість у роботі 

працівників сільської медицини (ФП) з нарахуваннями -  427,8 тис.грн. 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 327,5 тис.грн. 

- Інші виплати населенню - 130,2 тис.грн. 

- Закупівля вакцини (туберкулін, вакцина проти грипу для працівників 

ЦПМСД) - 56,3 тис.грн. 

- Закупівля кало приймачів - 10,8 тис.грн. 

- Закупівля підгузників - 14,9 тис.грн. 

- Закупівля засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення 

медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб (коронавірус) та 

дезінфікуючих засобів - 186,4 тис.грн. 

- Закупівля  паливо-мастильних матеріалів - 8,9 тис.грн. 

- Закупівля небулайзера, пульсоксиметра – 3,8 тис.грн. 

- Закупівля медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 2,1 тис.грн. 

- Виплата надурочно відпрацьованих годин за чергування працівника на 

контрольно-пропускному пункті – 3,0 тис.грн. 

- Обстеження грубок, димоходів з метою визначення їх придатності до 

експлуатації – 4,2 тис.грн. 

- Для проведення поточного косметичного ремонту ФП – 12,8 тис.грн. 

- Для проведення ІФА-скринінгу - 18,7 тис.грн. 

- Робота з проведення технічного обстеження вхідної групи для маломобільної 

групи населення нежитлової будівлі, в саме: Звіт щодо доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлового 

приміщення(будівлі) – 15,0 тис.грн. 

- Послуги з аналізу та програмування Інформаційної системи «Медікс» - 39,7 

тис.грн. 



                                                                                                                                                         Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 
 

Інформація про виконання програми за 2020 рік 
  

1. 0100000   Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області   

  КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми   

2. 0110000   КНП « Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради   

  КВКВ   найменування відповідального виконавця програми   

3. 0112111   Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки   

  КФКВ   найменування програми, дата і номер рішення селищної ради про її затвердження   

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

   

№ 

з/п 

  

Захід 

  

Головний вик

онавець та 

строк виконан

ня заходу 

  

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконання заходів 

(результативні 

показники виконання 

програми) Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцевий 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного пі

дпорядкуван

ня) бюджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного пі

дпорядкуван

ня 

кошти не 

бюджет-

них 

джерел 

місцевий 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного пі

дпорядкуван

ня) бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного 

підпорядку

вання 

кошти 

небюдж

етних 

джерел 

 

1 

Видатки на виплату 

надбавки за 

складність і 

напруженість у роботі 

працівників сільської 

медицини (ФП) з 

нарахуваннями. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
428,7 428,7    428,7 427,8    

Виплата надбавок 

працівникам сільської 

медицини. 

2 

Оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
506,9 506,9    327,5 327,5    

Оплата комунальний 

послуг : Водопостачання 

та водовідведення – 42,7 

тис.грн.; Електроенергія 

– 114,7 тис.грн.; Тверде 

паливо та відшкодування 

– 170,1 тис.грн.  

3 
Інші виплати 

населенню. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
134,0 134,0    130,2 130,2    

Відшкодування аптекам 

коштів по пільговим 

рецептах. 

4 Закупівля вакцини Летичівський 56,3 56,3    56,3 56,3    Закупівля вакцини для 



(туберкулін, вакцина 

проти грипу для 

працівників ЦПМСД). 

Центр ПМСД вакцинації населення. 

5 
Закупівля кало 

приймачів. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
10,8 10,8    10,8 10,8    

Закупівля кало приймачів 

. 

6 Закупівля підгузників. 
Летичівський 

Центр ПМСД 
14,9 14,9    14,9 14,9    Закупівля підгузників. 

7 

Закупівля засобів 

індивідуального 

захисту необхідних 

для забезпечення 

медичних працівників 

в період спалаху 

інфекційних хвороб 

(коронавірус) та 

дезінфікуючих 

засобів. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
187,7 187,7    186,4 186,4    

Закупівля засобів захисту 

для медичний 

працівників. 

8 

Закупівля  паливо-

мастильних 

матеріалів. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
12,1 12,1    8,9 8,9    

Закупівля палива для 

доставки матеріалів у 

лабораторію. 

9 

Закупівля 

небулайзера, 

пульсоксиметра. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
6,0 6,0    3,8 3,8    

Закупівля небулайзера, 

пульсоксиметра 

10 

Закупівля 

медикаментів та 

перев’язувальних 

матеріалів. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
37,0 37,0    2,1 2,1    Закупівля медикаментів. 

11 

Виплата надурочно 

відпрацьованих годин 

за чергування 

працівника на 

контрольно-

пропускному пункті. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
3,0 3,0    3,0 3,0    

Виплата надурочно 

відпрацьованих годин за 

чергування на 

пропускному пункті. 

12 

Обстеження грубок, 

димоходів з метою 

визначення їх 

придатності до 

експлуатації. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
4,2 4,2    4,2 4,2    

Обстеження грубок у 

ФП. 

13 

Для проведення 

поточного 

косметичного 

ремонту ФП. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
12,8 12,8    12,8 12,8    

Закупівля матеріалів для 

косметичного ремонту 

ФП. 

14 
Для проведення ІФА-

скринінгу. 

Летичівський 

Центр ПМСД 
20,0 20,0    18,7 18,7    

ІФА-скринінг для 

працівників ЦПМСД. 

15 

Робота з проведення 

технічного 

обстеження вхідної 

групи для 

маломобільної групи 

Летичівський 

Центр ПМСД 
15,0 15,0    15,0 15,0    

Робота з проведення 

технічного обстеження 

вхідної групи для 

маломобільної групи 

населення нежитлової 



населення нежитлової 

будівлі, в саме: Звіт 

щодо доступності осіб 

з інвалідністю та 

інших маломобільних 

груп населення до 

нежитлового 

приміщення(будівлі). 

будівлі, в саме: Звіт щодо 

доступності осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до 

нежитлового 

приміщення(будівлі). 

16 

Послуги з аналізу та 

програмування 

Інформаційної 

системи «Медікс» 

Летичівський 

Центр ПМСД 
89,7 89,7    39,7 39,7    

Послуги з аналізу та 

програмування 

Інформаційної системи 

«Медікс» 

              

  

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

1458,9 1458,9  1262,1 1262,1  -196,8 -196,8  

 


