УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Городнянський район
Чернігівська область
РІШЕ ННЯ
(третя (21) сесія сьомого скликаня)

від 01 березня 2018 року
м. Городня
Про внесення змін та доповнень
до рішення від 25.01.2018 року
«Про затвердження положень, програм»
В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2018 рік,
розглянувши рішення виконавчого комітету від 15 лютого 2017 року №17,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету,
планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, керуючись ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городнянська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

Внести зміни та доповнення до рішення доугої (20) сесії

Городнянської міської ради сьомого скликання від 25.01.2018 року «Про
затвердження положень, програм», а саме:
1.1.

Доповнити пункт 1 новим підпунктом 1.10 такого змісту:

« п.п. 1.10. Програма місцевих стимулів для медичних працівників на
2018-2020 роки» ». Програма додається. (додаток 1).
1.2.Доповнити пункт 2 новим підпунктом 2.2 такого змісту :
«п.п 2.2. Положення про порядок надання матеріальної допомоги
мешканцям Городнянської міської об’єднаної територіальної громади».
Положення додається (додаток 2).

1.3 Внести зміни, а саме:
1.3.1

ІV розділ

міської програми «розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою населених пунктів Городнянської міської
ради на 2018 рік», викласти в новій редакції згідно додатку 3 цього
рішення , та 2 абзац V розділу програми викласти в новій редакції :
«Обсяг фінансування Програми на 2017 рік складає 14768,0 тис. грн..
протягом року сума може бути скоригована».
1.3.2 В програмі «навчальна стипендія на 2018 рік», затвердженої
рішенням другої (20) сесії Городнянської міської ради сьомого скликання
від 25.01.2018 р., пункт 8. Паспорту програми «Загальний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 5,0 тис. грн.»
замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації програми 10,0 тис. грн .»
1.3.3

В програмі підтримки індивідуального житлового будівництва

«Власний дім» на 2016-2020 роки на території Городнянської міської ради
пункт паспорту програми «Обсяг коштів міського бюджету на 2018 рік
20,0 тис. грн.» замінити на «Обсяг коштів міського бюджету на 2018 рік
100,0 тис. грн.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного
та культурного розвитку міста.

Міський голова

А.І. Богдан

Додаток 3

до рішення 3(21) сесії Городнянської міської ради
сьомого скликання від 01.03.2018 року "Про
внесення змін до рішення 2(20) сесії
Городнянської міської ради сьомого скликання від
25.01.2018року " Про затвердження положень,
програм "

ІV Заходи Програми та їх фінансове забезпечення

Найменування заходів
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
в т.ч.
( Лампи електричні,лампи натрієві, реле часу, вузли та деталі
для електричних ламп та освітлювального устаткування ,
світильники, фонарі, провід, фарба;бетонна огорожа, новорічні
іграшки , прикраси, дюралайт; придбання комплектуючих
системи відео спостереження; соляно-піщана суміш, та ін..)
Оплата послуг (крім комунальних)
в т.ч.
(Поточний
ремонт
доріг,
технічне
обслуговування
електромереж зовнішнього освітлення; чистка колодязів;
повірка та програмування лічильників; послуги обкошування
зеленої зони; автопослуги;вивіз сміття, санітарне оброблення
та аналогічні послуги
(прибирання снігу, чищення доріг,
посипання соляно-піщаною сумішшу);планування грунтових
доріг та ін. )
Оплата електроенергії
Поточні трансферти комунальним підприємствам
в т.ч. ДП Комунальник -900,0 тис. грн. (Оплата
праці,нарахування на заробітну плату; оплата послуг
прибирання сміття та ін.; придбання малоцінних технічних
засобів, інструментів, спецодягу, благоустрій стадіону, тощо .)
Виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво доріг,
житлового фонду, водопровідно-каналізаційних мереж,
об’єктів благоустрою, та їх проведення, розроблення
містобудівної документації .
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
(
дитячі
гральні
майданчики,
обладнання,капличка, багаторічні насадження та ін..)
Всього

Прогнозні
обсяги
фінансування
на 2018 рік,
тис. грн.

155,0

5646,0

199,0

900,0

7628,0

240,0

14768,00

Додаток 1
до рішення 3(21) сесії Городнянської міської ради
сьомого скликання від 01.03.2018 року "Про внесення змін
до рішення 2(20) сесії Городнянської міської ради сьомого
скликання від 25.01.2018року " Про затвердження
положень, програм "

ПРОГРАМА
місцевих стимулів для медичних працівників
на 2018-2020 роки

м. Городня
2018 рік
1

ЗМІСТ

1

Паспорт Програми місцевих стимулів для медичних працівників

3

на 2018-2020 роки
2

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,

4

та обґрунтування необхідності їх розв’язання
3

Мета Програми

5

4

Основні завдання та заходи Програми

5

5

Шляхи та способи розв’язання проблем

5

6

Фінансове забезпечення виконання Програми

5

7

Строки виконання Програми

5

8

Очікувані результати виконання Програми

5

9

Контроль за виконанням Програми

6

10

Додатки до Програми:
1.

Ресурсне забезпечення Програми місцевих стимулів для

медичних працівників на 2018-2020 роки – 1 арк.
2.

Заходи Програми місцевих стимулів для медичних

працівників на 2018-2020 роки –2 арк.

2

ПАСПОРТ
Програми місцевих стимулів
для медичних працівників на 2018-2020 роки

1

Ініціатори розроблення
Програми

Городнянська міська рада ,Городнянська
центральна районна лікарня, РКЗ
«Городнянський ЦПМСД»,

2

Підстава для прийняття
Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Основи законодавства України про
охорону здоров'я»

3

Розробники Програми

Городнянська центральна районна лікарня, РКЗ
«Городнянський ЦПМСД»

4

Співрозробники
Програми

-

5

Відповідальний
виконавець

Городнянська міська рада , Городнянська
центральна районна лікарня, РКЗ
«Городнянський ЦПМСД»

6

Учасники Програми

Городнянська міська рада , Городнянська
центральна районна лікарня, РКЗ
«Городнянський ЦПМСД»

7

Термін реалізації

2018-2020 роки

8

Етапи виконання
Програми (для
довгострокових програм)

2018-2020 роки

9

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього, у тому
числі:

Коштів міського бюджету
м.Городня
Коштів інших джерел

-

3

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,
та обґрунтування необхідності їх розв’язання
Одним з основних напрямків завдань місцевого самоврядування є створення умов для
ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Сьогодні існують
незаперечні докази, що здоров'я населення є одним з найважливіших чинників розвитку
економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо профілактики
захворюваності, забезпеченні населення якісною медичною допомогою важко переоцінити.
Нагальною потребою є омолодження кадрового потенціалу, адже в районі працює 57
лікарів,з них 26 лікарів пенсійного віку, що становить – 45.6%.
Показник забезпечення лікарями становить 20.1 на 10 тис. населення при середньому
по районах - 20,5, обласному - 35,3, по Україні -37,9.
Дефіцит лікарських кадрів і в центральній районній лікарні. Лікарні потрібні
онколог,2 хірурга, анестезіолог, терапевт, фізіотерапевт. травматолог, ендоскопіст, ЦПМСД
потрібні 3 лікаря загальної практики/сімейної медицини .
Однак, низькі заробітна плата та соціальний захист медичних працівників стають
перешкодою в залученні молодих фахівців до роботи в галузі.
Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на
розв’язання проблем та підвищення ефективності медицини в цілому.
Прийняття Програми сприятиме забезпеченню медичних закладів району лікарями,
поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої
медичної допомоги як на первинному, так і на вторинному рівні, орієнтованих на
інтегрованому підході до вирішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та
громади в цілому.
3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та
смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання
населенню доступної і високоякісної медичної допомоги.
4. Основні завдання та заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
1. Створення умов для ефективного функціонування в районі галузі медицини.
2. Забезпечення медичних закладів лікарями.
3. Підвищення соціального захисту медичних працівників.
4. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини.
Основні заходи передбачені в Додатку 2 цієї Програми.
5. Шляхи та способи розв’язання проблем
Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно:
1. Скоординувати діяльність органів місцевого самоврядування, закладів охорони
здоров’я для виконання заходів Програми.
2. Підвищити статус медичного працівника шляхом заохочень до роботи на місцях.
3. Здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету м.Городня, а також за
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, відповідно до
Додатку 1 цієї Програми.
4

7. Строки виконання Програми
Строки виконання Програми: 2018-2020 роки.
8. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація заходів, передбачених Програмою, за час її дії дасть змогу забезпечити
медичні заклади лікарями, поліпшити стан здоров’я населення шляхом забезпечення доступу
до кваліфікованої медичної допомоги як на первинному, так і на вторинному рівнях.

9. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію Городнянської
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

5

Додаток 1
до Програми місцевих стимулів
для медичних працівників на
2018-2020 роки

Ресурсне забезпечення
Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2020 роки
(тис. грн.)

Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми
Обсяг фінансування

Етапи виконання Програми
2018

2019

2020

413

480

530

Разом
1423,0
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Додаток 2
до Програми місцевих стимулів для
медичних працівників на 2018-2020
роки

Заходи Програми місцевих стимулів для медичних працівників
на 2018-2020 роки
№
п/п

Зміст заходів
Програми

Відповідальні за
виконання

Термін
виконання

1.

Забезпечення
житлом молодих
спеціалістів
Встановлення та
виплата додаткової
заохочувальної
надбавки в розмірі
100% посадового
окладу протягом
першого року
роботи молодим
лікарям, які
працюють в
закладах охорони
здоров'я.

Городнянська
міська рада.

2018-2020

Городнянська
міська рада.

2018-2020

296

96

100

100

Встановлення та
виплата надбавки
керівникам
медичних закладів
в розмірі 50%
посадового окладу.

Городнянська
міська рада
Городнянська
ЦРЛ
Городнянська
міська рада
РКЗ
"Городнянський
ЦПМСД"

2018-2020

111

31

40

40

2018-2020

116

36

40

40

1423

413

480

530

2.

3.

Орієнтовні обсяги
фінансування за роками
виконання, тис. грн.
Всього 2018 2019 2020
900
250
300
350

Городнянська
ЦРЛ

Всього
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Додаток 2
до рішення 3(21) сесії Городнянської міської ради сьомого
скликання від 01.03.2018 року "Про внесення змін до
рішення 2(20) сесії Городнянської міської ради сьомого
скликання від 25.01.2018року
" Про затвердження
положень, програм "

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання матеріальної допомоги
мешканцям Городнянської міської об’єднаної територіальної громади
1. Загальні положення
1.1. Положення про надання одноразової
матеріальної допомоги
мешканцям Городнянської міської об’єднаної територіальної громади (далі Положення) визначає умови та порядок вирішення питання щодо фінансової
підтримки мешканців громади, які потрапили в скрутні життєві обставини.
1.2. Матеріальна допомога мешканцям Городнянської міської об’єднаної
територіальної громади надається за рахунок коштів загального фонду
міського бюджету Городнянської міської ради при наявності відповідного
фінансового ресурсу та відповідних бюджетних призначень.
1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової
матеріальної допомоги є заява громадянина про надання йому (членам його
сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, яке
зумовлено надзвичайними обставинами, що виникли ( тяжке захворювання,
оперативне лікування, соціально – побутові проблеми та інше), на ім’я
міського голови.
1.4.До членів сім’ї заявника відносяться особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки
(ст. 3 Сімейного кодексу України).
1.5.Розмір одноразової матеріальної допомоги залежить від рівня
забезпеченості сім’ї та надзвичайних обставин, які склалися у заявника
(його сім’ї) .
1.6. Матеріальна допомога надається заявнику не частіше одного разу на
рік. У виключних випадках матеріальна допомога може бути надана повторно
при наявності аргументованих документів, але не більше двох разів на рік.
1.7. Матеріальна допомога надається мешканцям, які зареєстровані на
території Городнянської міської ради
2. Порядок розгляду заяв мешканців громади щодо надання
матеріальної допомоги
2.1. Для отримання одноразової матеріальної допомоги мешканці
Городнянської міської об’єднаної громади надають до виконавчого комітету
Городнянської міської ради заяву на ім’я міського голови.
2.2. До заяви громадяни додають наступні документи:
- копію паспорту;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків;
- копію пільгових посвідчень;
- копію довідки про склад сім’ї ;

- медичну довідку в разі хвороби (оригінал або копію);
- інші документи та довідки, які підтверджують необхідність звернення для
отримання матеріальної допомоги;
- довідку про доходи заявника та осіб, які зареєстровані і проживають разом
із заявником, за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
- дані про особистий рахунок заявника в установі банку.
3. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги
3.1.Заява про надання матеріальної допомоги приймається та
реєструються
згідно затвердженої Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян відповідальною особою з реєстрації вхідної документації.
3.2. Після розгляду міським головою заява з резолюцією передається
спеціалісту з соціальних та організаційних питань Городнянської міської ради.
3.3.Робота, пов’язана з підготовкою документів, проекту рішення
покладається на спеціаліста з соціальних та організаційних питань
Городнянської міської ради.
3.4. Рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної
допомоги в межах витрат, передбачених на відповідний бюджетний період,
приймається рішенням виконавчого комітету Городнянської міської ради.
3.5. Матеріальна допомога
перераховується на особистий рахунок
заявника в установі банку.
4. Розмір матеріальної допомоги та категорії громадян,
які мають право на отримання матеріальної допомоги
4.1. матеріальна допомога дітям дошкільного та шкільного віку, до 18
років які потрапили в скрутні життєві обставини в розмірі до п’яти тисяч
гривень;
4.2. матеріальна допомога при онкологічних захворюваннях три тисячі
гривень;
4.3. матеріальна допомога при пожежі або надзвичайних ситуаціях до
десяти тисяч гривень;
4.4. матеріальна допомога сім’ям, що опинились у скрутному становищі
до однієї тисячі гривень.
5. Заключні положення
5.1. Облік громадян Городнянської міської об’єднаної територіальної
громади, які отримали матеріальну допомогу згідно з цим Положенням, веде
спеціаліст з соціальних та організаційних питань Городнянської міської ради.
5.2. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на
головного бухгалтера Городнянської міської ради.

