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Звіт про виконання Програми покращення  

надання медичної допомоги хворим, які  

потребують гемодіалізу на 2020 -2021 

роки за 2020 рік 

 

 

 

 

            Розглянувши і обговоривши інформацію головного лікаря про виконання 

Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу на 2020 -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 покращення надання медичної допомоги 

хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки за 2020 рік  взяти 

до відома (звіт додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію 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 

28.01.2021 р. № 8 

 

 

 

Звіт про виконання Програми покращення надання медичної допомоги 

хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки за 2020 рік. 

 

          Мета Програми  –  покращення надання медичної допомоги хворим, 

які потребують гемодіалізу. 

Основні завдання Програми: 

 дотримання стандартів та протоколів надання медичної допомоги 

хворим з хронічною нирковою недостатністю; 

 забезпечення централізованого безкоштовного перевезення хворих до 

відділення екстракорпоральної детоксикації  Хмельницької обласної лікарні, для 

проведення гемодіалізу та у зворотному напрямку та забезпечення 

медикаментами.  

        Для ефективного виконання заходів Програми з селищного бюджету 

Летичівської селищної ради було виділено 111,3 тис. грн.  

        Кошти використано на виконання заходів Програми: 

 

- Паливно-мастильні матеріали – 42,1 тис.грн. 

- Технічне обслуговування автомобіля – 3,5 тис.грн. 

- Амортизація та автозапчастини – 14,0 тис.грн. 

- Виплата надурочно відпрацьованих годин (з нарахуваннями) – 51,5 

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. 0112152   Програма покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -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 
Паливно-мастильні 

матеріали 

Летичівський 

Центр ПМСД 
42,1 42,1    42,1 42,1    

Закупівля газу для 

заправки автомобіля. 

2 

Технічне 

обслуговування 

автомобіля 

Летичівський 

Центр ПМСД 
3,5 3,5    3,5 3,5    Обслуговування машини. 

3 
Амортизація та 

автозапчастини 

Летичівський 

Центр ПМСД 
14,1 14,1    14,0 14,0    

Закуплена зимова резина, 

лобове скло та 

запчастини.  

4 

Виплата надурочно 

відпрацьованих годин 

(з нарахуваннями) 

Летичівський 

Центр ПМСД 
51,6 51,6    51,5 51,5    

Виплата надурочно 

відпрацьованих годин (з 

нарахуваннями) 

  

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 

111,3 111,3  111,1 111,1  -0,2 -0,2  

 


