
 

 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Дев’ятнадцята сесія                                                                    Восьмого скликання 

 

25.02.2022                                                                                                        №5 

 

Про хід та результати  виконання  

Програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я на 2021 рік 

 

 Відповідно до статей 25, 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи  

рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради, рекомендації 

постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 1.Звіт про хід та результати виконання Програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я на 2021 рік, що додається, взяти до відома. 

 

Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 

від 25.02.2022 №5         

 

Звіт  

про виконання Програми фінансової підтримки  

закладів охорони здоров’я  на  2021 рік 

Рішенням Андрушівської міської ради від 23 грудня 2020 року                                            

№15 була затверджена Програма фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я  на  2021 рік, яка була спрямована на реалізацію державної політики у 

сфері охорони здоров´я щодо підвищення якості надання вторинної та 

первинної медичної допомоги; забезпечення стабільної роботи КНП 

«Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради  та КНП 

«ЦПМСД» Андрушівської міської ради відповідно до їх функціонального 

призначення; забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних 

послуг, оплати податків та інших поточних видатків; оновлення  матеріально-

технічної бази; забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель 

підприємств; забезпечення створення оптимальних умов для покращення 

ефективності медичного обслуговування населення; проведення поточного 

ремонту та здійснення належного утримання робочих місць. 

Основною проблемою, на яку була спрямована програма – проблема 

фінансового характеру – дефіцит коштів на оплату енергоносіїв, придбання 

ліків, кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, 

закупівлі  діагностичного обладнання та на поточні витрати.  

Згідно програми профінансовано: 

1. Забезпечення своєчасної оплати за комунальні послуги (енергоносії):  

- КНП «ЦПМСД» - 478,9 тис.грн.;  

- КНП Андрушівська міська лікарня»– 1389,46 тис.грн. 

2. Оснащення КНП «Андрушівська міська лікарня» високовартісним 

обладнанням (портативний венозний сканер моделі VS500 з аксесуарами, 

електрокардіограф 3-х канальний ВЕ-300) – 155,0 тис.грн. 

3. Проведення капітального ремонту благоустрою території КНП 

«Андрушівська міська  лікарня» – 460,5 тис.грн. 

4. Забезпечення сталого функціонування: 

- КНП «Андрушівська міська  лікарня» (оплата комунальних послуг (крім 

комунальних), придбання господарських матеріалів, виробів медичного 

призначення та іншого) – 290,0 тис.грн.; 

- КНП «ЦПМСД» (придбання дезінфікуючих засобів, засобів 

індивідуального захисту та іншого для структурних підрозділів підприємства) – 

118,5 тис.грн. 

5. Виготовлення інформаційних табличок зі шрифтом Брайля для 

слабозорих і сліпих людей для КНП «ЦПМСД»– 42,8 тис.грн. 

 

Секретар ради                                                 Ольга ПРОКОПЕНКО 


