
 

                                                                         
   

                                         

                  УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 
(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

27 липня 2022 року                                                                             м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення другої 

сесії восьмого скликання від 23.12.2020 р. 

“Про затвердження Програми підтримки 

та розвитку вторинної медичної допомоги 

на 2021-2025 роки” 

 

У відповідності до пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою забезпечення ефективного функціонування Комунального 

некомерційного підприємства «Городнянська міська лікарня», забезпечення 

доступності та належної якості вторинної медичної допомоги,  пунктом 22 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести та затвердити зміни до Програми підтримки та розвитку 

вторинної медичної допомоги на 2021-2025 роки, а саме: 

1.1. В паспорті Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 

допомоги на 2021-2025 роки в пункті 10 “Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, грн.” змінити суму з 

«26 112 800 грн.» на «27 112 800 грн.». 

1.2. Додатки 1, 2 до Програми підтримки та розвитку вторинної 

медичної допомоги на 2021-2025 роки викласти в новій редакції, що 

додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 
                                                                                                                    



 

                                                                                                                                                                          Додаток 1 

                                                                                                                                                                          до Програми підтримки та розвитку вторинної   

                                                                                                                                                                          медичної допомоги на 2021 -2025 роки 

 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на 2021 -2025 роки 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Бюджет Городнянської міської ради, 

грн. 
4 971 400 6 041 400 5 000 000 5 300 000 5 800 000 27 112 800 

 

 

 

Секретар міської ради                              Світлана БІЛЬСЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                          Додаток 2 

                                                                                                                                                                          до Програми підтримки та розвитку вторинної   

                                                                                                                                                                          медичної допомоги на 2021 -2025 роки                                             

Заходи Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на 2021 -2025 роки 

№ 

з/п 

Найменування 

заходів 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування (вартість), грн. 
Очікувані 

результати 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

КНП 

«Городнянсь

ка міська 

лікарня» 

2021-2025 

роки 

міський 

бюджет 
4 300 000 4 500 000 4 700 000 5 000 000 5 500 000 

Підвищення 

ефективності 

закладу охорони 

здоров`я 

2 

Забезпечення 

лікарськими 

препаратами 

пільгових 

категорій 

населення 

КНП 

«Городнянсь

ка міська 

лікарня» 

2021-2025 

роки 

міський 

бюджет 
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

3 

Створення 

умов 

доступності 

для осіб з 

інвалідністю 

КНП 

«Городнянсь

ка міська 

лікарня» 

2021-2025 

роки 

міський 

бюджет 
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

4 

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

підприємства 

КНП 

«Городнянсь

ка міська 

лікарня» 

2021-2025 

роки 

міський 

бюджет 
230 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

5 

Здійснення 

протипожежни

х заходів 

КНП 

«Городнянсь

ка міська 

лікарня» 

2021-2025 

роки 

міський 

бюджет 
241 400 241 400  -   -   -  

6 

Оплата праці 

медичних 

працівників 

КНП 

«Городнянсь

ка міська 

лікарня» 

2021-2025 

роки 

міський 

бюджет 
- 1 000 000  -   -   -  

Всього за 2021-2025 роки, грн. : 27 112 800 

 Секретар міської ради                              Світлана БІЛЬСЬКА 



 

Пояснювальна записка до проєкту рішення Городнянської міської ради Про 

внесення змін до рішення другої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 р. 

“Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної 

допомоги на 2021-2025 роки” 

 

У зв’язку із неможливістю придбання житла для молодих лікарів через те 

що видатки на придбання житлової нерухомості не входить до пріоритетних 

відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 року №590 “Про затвердження 

Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного 

стану”.  

Тому виникла необхідність у внесенні змін до Програми підтримки та 

розвитку вторинної медичної допомоги на 2021-2025 роки, а саме необхідно 

додати пункт щодо фінансування оплати праці працівників КНП «Городнянська 

міська лікарня» в розмірі тих коштів, які необхідні для придбання житла для 

лікарів травматолога та терапевта. Саме ж придбання житла планується 

здійснити за кошти НСЗУ. 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                     Наталя СЕРДЮК 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text

