
 

 

 

 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

VIIІ скликання 

 Шостої сесії 

 

  28.01.2021р                                       Летичів                                                № 10 

 

Про затвердження  Програми по 

медичній допомозі, яка надається  

пунктами тестування, що створені  

для реагування на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) на 2021 рік. 

 

 

       Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 

затвердження  Програми по  медичній допомозі, яка надається  пунктами 

тестування, що створені  для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

на 2021 рік. 

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

    1. Затвердити  Програму по  медичній допомозі, яка надається  пунктами 

тестування, що створені  для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

на 2021 рік. (додається). 

    2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

    3. 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 

 

 



Затверджено рішенням   

  сесії  VІІI скликання   

Летичівської селищної ради  

від  28.01.2021 р. № 10 

 

Програма по медичній допомозі, яка надається пунктами тестування, що 

створені для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) на 2021 рік. 

1. Загальні положення 

         Програма по медичній допомозі, яка надається пунктами тестування, що 

створені для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) на 2021 рік 

розроблена на виконання наказу  МОЗ № 504 “Про затвердження Порядку 

надання первинної медичної допомоги”. 

        Ця Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, 

уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями. 

 

2. Мета програми 

 

        Основною метою Програми є  вчасне  виявлення інфікованих 

коронавірусом пацієнтів, розширення доступу до тестування на COVID-19, а 

відтак ефективніше протистояти пандемії. 

        Основні заходи програми: 

- Відбір матеріалів у хворих на COVID-19 або з підозрою на нього для 

тестування. 

- Транспортування матеріалів у Державну установу «Хмельницький 

обласний лабораторний центр МОЗ України» 

 

3. Обсяги і джерела фінансування 

 

      Фінансування  Програми здійснюється за рахунок бюджету Летичівської 

селищної ради. 

      Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку. 

 

4. Контроль за виконанням Програми 

 

      Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань 

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

соціального захисту. Відповідно до плану роботи селищної ради хід виконання 

Програми розглядатиметься на сесіях селищної ради та засіданнях її постійних 

комісій. 

 



Додаток 1 

ПАСПОРТ 

Програми по медичній допомозі, яка надається пунктами тестування, що 

створені для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) на 2021 рік. 

1 Ініціатор розроблення Програми КНП «Летичівський ЦПМСД» 

Летичівської селищної ради 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про розроблення 

програми 

 

3 Розробник програми КНП «Летичівський ЦПМСД» 

Летичівської селищної ради 

4 Співрозробники Програми  

5 Відповідальний виконавець Програми КНП «Летичівський ЦПМСД» 

Летичівської селищної ради 

6 Учасники Програми КНП «Летичівський ЦПМСД» 

Летичівської селищної ради, 

Летичівська селищна рада 

7 Термін реалізації Програми 2021 рік 

8 Джерела фінансування Програми Бюджет Летичівської селищної 

ради 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього, 

81,3 тис. грн.. 

 в тому числі: 2021 рік 

9.1 коштів місцевого бюджету 81,3 тис. грн.. 

9.2 коштів інших джерел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми по медичній допомозі, яка надається пунктами тестування, що 

створені для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) на 2021 рік. 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 

 

Показники витрат: 

 

2021 

Бюджет Летичівської селищної ради 

 

81,3 

РАЗОМ 

 

81,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

Завдання та заходи щодо виконання 

 

Програми по медичній допомозі, яка надається пунктами тестування, що створені для реагування на коронавірусну 

хворобу(COVID-19) на 2021 рік. 

 

№

 

п/

п 

Назва напрямку 

діяльності (пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний виконавець Джерела фінансування Орієнтовні 

щорічні 

обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. грн. 

1 Забезпечення відбору 

та транспортування 

матеріалів. 

Доплата працівникам за 

відбір матеріалів. 

(доплата з 

нарахуваннями) 

2021 Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Селищний бюджет 

Летичівської селищної ради 

 

37,6 

2  Закупівля матеріалів для 

забезпечення відбору 

матеріалів.  

2021 Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Селищний бюджет 

Летичівської селищної ради 

 

32,6 

3  Закупівля паливно-

мастильних матеріалів 

для транспортування 

матеріалів. 

2021 Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Селищний бюджет 

Летичівської селищної ради 

6,1 

4  Ремонт та запчастини для 

автомобіля. 

2021 Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Селищний бюджет 

Летичівської селищної ради 

5,0 

 


