
  

 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(тридцять дев'ята сесія)                                                                                        

РІШЕННЯ 

від ** грудня 2019 року                                                             с. Нижній Вербіж 

№****-XXXІХ/2019 

Про внесення змін та доповнень 

до програми підтримки  

та розвитку установ первинної 

медико-санітарної допомоги  

Нижньовербізької сільської  

об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки 

 

 З метою зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності насе-

лення, шляхом формування і налагодження ефективного функціонування систе-

ми надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини  та відповідно до  ст. 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада об’єднаної територіаль-

ної громади 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до програми підтримки та розвитку установ первинної ме-

дико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки, в частині прогнозних обсягів та джерел фінансуван-

ня та переліку заходів, що додається. 

2. Відділу фінансів та планування (Н. Івасюк), виходячи з можливостей 

дохідної частини бюджету, щорічно передбачати потребу в коштах на виконання 

Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соці-

ального захисту населення (Г. Миронюк). 

 

 

Сільський голова об’єднаної 

територіальної громади                                                    Ярослав М’якущак 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сільської ради 

об’єднаної територіальної  

громади 

від 16.10.2019 р. № 1416-XXXVII/2019 

 

Паспорт 

програми підтримки та розвитку установ 

первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 
 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Завідувач АЗПСМ села Нижній Вербіж, 

Нижньовербізька сільська рада ОТГ 

2. 
Документ органу виконав-

чої влади 

Стратегія розвитку Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади на 

2018-2026 роки 

3. Розробник програми 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Нижньо-

вербізької сільської ради об’єднаної територіа-

льної громади» 

4. Співрозробники програми Нижньовербізька сільська рада ОТГ 

5. 
Відповідальні виконавці 

програми 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Нижньо-

вербізької сільської ради об’єднаної територіа-

льної громади», 

Нижньовербізька сільська рада ОТГ 

6. Учасники програми 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Нижньо-

вербізької сільської ради об’єднаної територіа-

льної громади», 

Нижньовербізька сільська рада ОТГ 

7. 
Термін реалізації програ-

ми 
2018 - 2020 роки 

8. 

Перелік місцевих бюдже-

тів, які беруть участь у ви-

конанні програми 

Сільський бюджет об’єднаної територіальної 

громади, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші кошти не заборонені законодавством 

9. 

Загальний обсяг фінансо-

вих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

3230,0 тис. грн. 



  

9.1. 

Сільський бюджет 

об’єднаної територіальної 

громади 

2032,0 тис. грн. 

9.2. Обласний бюджет 1198,0 тис. грн. 

 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Одержувачем коштів є Комунальне некомерційне підприємство «Центр пе-

рвинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади», до складу якого входять АЗПСМ с. Н. Вер-

біж, АЗПСМ с. В. Ключів, ФАП с. Мишин. 

Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах видатків, пе-

редбачених у сільському бюджеті, медичною субвенцією з державного бюджету, 

а також за рахунок інших джерел фінансування, незаборонених чинним законо-

давством, відповідно до розрахунку. 

 Обсяг фінансування Програми визначається виходячи з конкретних за-

вдань та наявних коштів і може уточнюватися з урахуванням дохідної можливо-

сті бюджету. 

 Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійс-

нення заходів, визначених Програмою, здійснюється у порядку, встановленому 

законодавством.  

 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.): 

 

Обсяг коштів, які пропо-

нується залучити на ви-

конання Програми 

Роки Усього витрат на 

виконання про-

грами (тис. грн.)  
2018 2019 2020 

Обсяг ресурсів, усього, 

(тис. грн.) у тому числі: 
603,0 1373,0 1254,0 3230,0 

Бюджет Нижньовербізь-

кої сільської ради ОТГ 

(тис. грн.) 

603,0 675,0 754,0 2032,0 

Обласний бюджет (тис. 

грн.) 
 698,0 500,0 1198,0 

 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями Нижньо-

вербізької сільської ради ОТГ, або про внесення змін до показників на відповід-

ний бюджетний рік даної сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

 

 



  

5. Програмні заходи 

Заходи на виконання Програми підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ра-

ди ОТГ на 2018-2020 роки: 

 

№ 

п\п 

 

Перелік заходів 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги фі-

нансування 

(тис. грн.) 

Роки 

2018 2019 2020 

1. 

 

Придбання обладнання, 

устаткування та засобів від-

повідно до примірного табе-

ля матеріально-технічного 

оснащення закладів охорони 

здоров’я 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

сільський бю-

джет, інші 

джерела фі-

нансування 

196,0 18,0 128,0 50,0 

2. 

Придбання ліків на невід-

кладну медичну допомогу та 

дезінфікуючих засобів. 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

сільський бю-

джет, інші 

джерела фі-

нансування 

60,0 20,0 20,0 20,0 



  

торіальної гро-

мади» 

3. 

Забезпечення безкоштовни-

ми медикаментами пільгових 

категорій населення. 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

сільський бю-

джет, інші 

джерела фі-

нансування 

210,0 10,0 100,0 100,0 

4. 

Забезпечення безкоштовни-

ми наркотичними середни-

ками пільгових категорій на-

селення. 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

сільський бю-

джет, інші 

джерела фі-

нансування 

260,0 20,0 120,0 120,0 

5. 

Придбання комп’ютерної 

техніки (комп’ютери, ноут-

буки, багатофункціональні 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

сільський бю-

джет, інші 

джерела фі-

90,0 90,0 0,0 0,0 



  

пристрої для друку, скану-

вання та копіювання). 

 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

нансування 

6. 
Придбання спеціалізованого 

програмного забезпечення 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

сільський бю-

джет, інші 

джерела фі-

нансування 

30,0 30,0 0,0 0,0 

7. 

Підтримка Центру щодо фі-

нансування видатків на оп-

лату комунальних послуг. 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

сільський бю-

джет, інші 

джерела фі-

нансування 

452,0 70,0 182,0 200,0 



  

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

8. 

Проведення капітального 

ремонту: АЗПСМ с. Н. Вер-

біж, АЗПСМ с. В. Ключів, 

ФАПу с. Мишин. 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

сільський бю-

джет, інші 

джерела фі-

нансування 

687,0 345,0 78,0 264,0 

9. 

Придбання телемедичного 

обладнання для амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини с. Великий Ключів 

та для амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

с. Нижній Вербіж 

Нижньовербізька 

сільська рада 

ОТГ, Комуналь-

не некомерційне 

підприємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

сільський бю-

джет, обласний 

бюджет 

220,0  220,0  



  

10. 

Придбання службового авто-

транспорту для АЗПСМ с. 

Нижній Вербіж та с. Вели-

кий Ключів та оплата за його 

реєстрацію 

Нижньовербізька 

сільська рада 

ОТГ, Комуналь-

не некомерційне 

підприємство 

«Центр первин-

ної медико-

санітарної допо-

моги Нижньо-

вербізької сіль-

ської ради 

об’єднаної тери-

торіальної гро-

мади» 

обласний бю-

джет, сільсь-

кий бюджет 

1025,0  525,0 500,0 

 Всього   3385,0 783,0 1348,0 1254,0 



  

 


