
  

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №9 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 

24 грудня 2021року №1106-VIII  «Про затвердження програми розвитку 

та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» 

на 2022-2023 роки» 

 

Керуючись статтею 17, пунктом 22 частиною 1 статті 26, статтею 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 
Бюджетного Кодексу України, розглянувши клопотання Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Арцизької міської ради» від 31.01.2022 року № 01-10/53,  Арцизька міська 
рада  
ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021року № 
1106-VIII  «Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки», виклавши 
програму розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 
міської ради» на 2022-2023 роки у новій редакції (далі - Програма), що 
додається. 
2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Арцизької міської ради» забезпечити виконання заходів 
цієї Програми. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестиційної діяльності. 

 

 
Проект рішення підготовлений 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
 Арцизької міської ради» 

 
 

  

 

  
 
 
 

 
 
 
 



Додаток 
до проекту рішення Арцизької міської ради  

 

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської  ради» на 2022-2023 роки 

ПАСПОРТ 

 

1. 
Ініціатор розроблення 
Програми 

КНП «ЦПМСД Арцизької міської ради» 

2. 
Мета програми 

Забезпечення більш ефективного функціонування 
системи охорони здоров’я, забезпечення рівного та 
справедливого доступу громадян до медичних послуг 
належної якості, зниження рівня захворюваності, 
інвалідності та смертності населення шляхом 
формування і налагодження ефективного 
функціонування системи надання населенню доступної 
та високоякісної первинної медико-санітарної 
допомоги на засадах сімейної медицини та 
вдосконалення матеріально-технічної бази 

4. Співрозробники Програми КНП «ЦПМСД Арцизької міської ради» 

5. Головний розпорядник 
коштів 

Арцизька міська рада 

5.1 Відповідальний виконавець 

Програми 

Арцизька міська рада 

6. Виконавець заходів КНП «ЦПМСД Арцизької міської ради » 

7. Термін реалізації  
Програми 

2022-2023 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні  

Програми  

Бюджет Арцизької міської територіальної громади, 
Державний бюджет, Бюджет Павлівської сільської 
територіальної громади, Бюджет Теплицької сільської 
територіальної громади, Бюджет Суворівської 
сільської територіальної громади, інші кошти, не 
заборонені законодавством 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, 
тис. грн. 

2022 12919,81 

2023 67818,043 

За 2 роки 80737,853 

Коштів бюджету Арцизької 
міської територіальної 
громади, тис. грн. 

2022 9304,14 
2023 5173,00 

За 2 роки 14477,14 

Кошти інших джерел, тис. 
грн. 

2022 3615,67 
2023 62645,043 

За 2 роки 66260,713 
 



1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською 
цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал 
суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із 
головних елементів національного багатства. Тому кожна держава 
розглядає охорону та зміцнення здоров’я як своє найголовніше завдання. 

Світовий досвід, узагальнений в документах ВООЗ, показує, що 
одним із головних пріоритетів розвитку національної системи охорони 
здоров’я в умовах дефіциту фінансових і кадрових ресурсів, повинен бути 
розвиток первинної медико-санітарної допомоги на основі загальної 
практики – сімейної медицини. 

Важливість розроблення програми виникла через необхідність 
забезпечення ефективного фінансування розвитку системи охорони 
здоров`я, вдосконалення надання первинної медичної допомоги та 
невідкладної медичної допомоги мешканцям Арцизької міської 
територіальної громади на первинному рівні. 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського 
кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-
правових актів. 

Найгострішими питаннями діяльності підприємства залишаються 
питання забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення пільгових категорій населення, забезпечення лікарськими 
засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання, фінансування комунальних послуг та енергоносіїв. 

Одним із завдань цієї програми є пріоритетний розвиток первинної 
медико-санітарної допомоги, удосконалення надання невідкладної 
медичної допомоги населенню, укріплення та оновлення матеріально-
технічної бази КНП «ЦПМСД АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», перехід до 
фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання, забезпечення 
належного фінансування потреб первинної ланки. 

Для поліпшення надання медичної допомоги населенню, особливо 
людям пенсійного віку, особам з обмеженими можливостями під час 
відвідування лікарем вдома необхідно забезпечити лікарів первинної 
медичної допомоги спеціальним портативним обладнанням для 
підвищення якості медичних послуг. 

Придбання автотранспортного засобу дозволить працівникам КНП 
«ЦПМСД АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» надавати своєчасну та якісну 
планову допомогу хворим, які не в змозі самостійно звертатися до Центру. 

 
2. Мета Програми 

Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги 
для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони 



здоров’я, забезпечення рівного доступу громадян до медичних послуг 
належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності 
населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування 
системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-
санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення 
матеріально-технічної бази КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 
 

3. Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями програми є: 
 удосконалення матеріально-технічної бази відповідно до світових 
стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських 
механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону 
здоров’я; 

 залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та 
громадських організацій до більш широкого інформування населення з 
питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування 
захворювань; 
 поліпшення надання первинної медичної допомоги мешканцям 
Арцизької міської територіальної громади; 
 забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 
 поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня 
захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і 
тривалості життя; 
 підвищення ефективності використання наявних
 кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів у сфері охорони 
здоров’я; 
 створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері 
охорони здоров’я; 
 удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я; 
 впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру 
громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності первинної 
медико-санітарної допомоги. 

Завдання та заходи наведені у Додатку1 до Програми розвитку 
та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської  
ради» на 2022-2023 роки. 
 

4. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за 
рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджету, а також за 



рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, на оплату поточних і 
капітальних видатків відповідно до Додатку 1. 
Прогнозні обсяги фінансування Програмою складають 80737,853 тис. грн.  

Орієнтовний обсяг ресурсного забезпечення Програми : 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми 

За роками виконання : тис. грн. 

2022 рік 2023 рік Разом 

Обсяг ресурсів усього, у т.ч.: 12 919,81 67 818,043 80 737,853 

Бюджет  Арцизької міської ради 9304,14 5173,00 14477,14 

Бюджет Павлівської сільської ради 362,8 1889,3 2252,1 

Бюджет Теплицької сільської ради 438,985 435,4 874,385 

Бюджет Суворівської сільської ради 129,485 123,4 252,885 

Державний бюджет 2624,4 - 2624,4 

Інші  джерела фінансування, не заборонені 
законодавством України 

60,0 60 196,943 60 256,943 

 
5.Очікувані результати виконання Програми 

 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 
 отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної 
допомоги жителями міста; 
 сучасна система інформаційного забезпечення у сфері охорони 
здоров’я; 
 підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я; 
 покращення матеріально-технічної бази; 
 дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних 
нормативів; 
 одержання хворими ефективних, безпечних і якісних лікарських 
засобів та виробів медичного призначення; 
 система персоніфікованого електронного реєстру громадян для 
діяльності первинної медико-санітарної допомоги. 

Результативні показники наведені у Додатку1 до Програми 
розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Арцизької міської  ради» на 2022-2023 роки. 
. 

6.Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюється КНП 
«ЦПМСД Арцизької міської ради Одеської області», Арцизькою міською 



радою.   

З цією метою КНП «ЦПМСД Арцизької міської ради Одеської області» 
здійснює планування виконання заходів Програми, видає розпорядчі 
документи, укладає угоди й договори, а також виконує інші необхідні дії в 
межах своєї компетенції. 

Арцизька міська рада після розгляду пропозицій в постійних 
депутатських комісіях вносить до Програми необхідні доповнення і зміни. 

Відповідальним виконавцем Програми є КНП «ЦПМСД Арцизької 
міської ради Одеської області», яке щорічно звітує перед Арцизькою міською 
радою про результати виконання Програми. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 
забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому 
законодавством порядку. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють 
постійні депутатські комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення;  з питань фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності; ЗМІ та 
головний розпорядник бюджетних коштів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до Програми  

 
Завдання та заходи Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Арцизької міської  ради» на 2022-2023 роки 

№

 

з/

п 

Найменування 

заходу 

Виконавці Строк 

виконан

ня 

Джерела 

фінансув

ання 

Прогнозни

й обсяг 

фінансових 

ресурсів 

всього, 

тис.грн. 

У тому числі за роками, 

тис.грн 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2023 

 

1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в місті Арциз. 

1.1 Вжити заходів щодо 
післядипломної спеціалізації 
лікарів інших спеціальностей 
за фахом «сімейна 
медицина». 

 КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради 
Одеської області» 

2022-
2023 

- -   Забезпечення 
пріоритетного розвитку 
первинної медико- 
санітарної допомоги на 
засадах сімейної 
медицини . Робота з 
кафедрами сімейної 
медицини вишів, 
укомплектованість штату 
сімейних лікарів. 
Покращення медичної 
допомоги при 
невідкладних станах 

1.2 Зміцнення матеріально- 
технічного забезпечення 
ЦПМСД згідно з табелем 
оснащення. 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради 
Одеської області» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет/Д
ержавний 
бюджет 

1205,4 672,2 533,2 Оснащення 
амбулаторій сільської 
медицини медичним та 
ін. обладнанням у 
відповідності до 
табеля матеріально – 
технічного оснащення 



1.3 Придбання службового 
автотранспорту для 
забезпечення безперебійної 
роботи та надання якісних 
медичних послуг  

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради 
Одеської області» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

600,00 600,00 - Покращення умов для 
медичної допомоги 
при невідкладних 
станах, 
створення умов для
ефективного 
функціонування 
закладу, забезпечення
безперебійної роботи
комунального 
некомерційного 
підприємства 
відповідно до його
функціональних 
призначень 

1.4 Придбання службового 
автотранспорту для здійснення 
невідкладної медичної 
допомоги на дому 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

1500,00 1500,00 - 

1.5 Капітальний ремонт фасаду 
Арцизької амбулаторії ЗПСМ 
№3(відкоси на вікна, утеплення 
будівлі)  

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

400,00 400,00 - 

1.6 Капітальний ремонт системи 
опалення в  Арцизькій 
амбулаторії ЗПСМ №3 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

900,00 900,00 - 

1.7 Капітальний ремонт Холмської 
амбулаторії ЗПСМ (ремонт 
приміщення, водопостачання та 
водовідведення, даху будівлі) 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

1400,00 1400,00 - 

1.8 Капітальний ремонт 
Задунаївської сільської 
лікарської амбулаторії ЗПСМ 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

1500,00 - 1500,00 

1.9 Капітальний ремонт фасаду 
Деленської амбулаторії ЗПСМ 
(ганок та прилегла територія) 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

550,00 - 550,00 

1.10
. 

Капітальний ремонт ФАП 
с.Долинівка 

Павлівська сільська 
рада 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

1500,00 - 1500,00 



1.11 Оснащення підпорядкованих 
амбулаторій, фельдшерсько-
акушерських пунктів та 
фельдшерських пунктів на 
відповідність Державно-
будівельним нормам 
України(наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України №327 від 30 листопада 
2018 року «Інклюзивність 
будівель і споруд»  

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

126,13 Арцизька 
МР- 78,175 
Теплицька 
СР – 33,37 
Суворівська СР 
– 14,585 

- Створення умов 
для ефективного 
функціонування 

закладу, 
забезпечення 

належних умов 
обслуговування 

населення 

1.12 Страхування медичних 
працівників на випадок 
захворювання на коронавірусну 
хворобу (COVID-19) під час 
виконання своїх професійних 
обов’язків. 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

154,00 Арцизька 
МР- 61,0 

Павлівська 
СР – 4,0 

Теплицька 
СР – 8,0 

Суворівська 
СР-1,2 

Арцизька 
МР- 65,6 

Павлівська 
СР – 4,3 

Теплицька 
СР – 8,6 

Суворівська 
СР-1,2 

Надання 
своєчасної 

невідкладної 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

1.13 Заробітна плата і заохочення 
медичних працівників до 
виконання своїх 
функціональних обов’язків 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, Павлівська 
селищна рада,  
Суворівська селищна 
рада, Теплицька  
селищна рада,  КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради 
Одеської області» 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

1810.10 Арцизька 
МР- 501,3 
Павлівська 
СР – 165,1 
Теплицька 
СР – 166,5 
Суворівськ
а СР – 36,0 

Арцизька 
МР- 543,0 
Павлівська 
СР – 178,8 
Теплицька 
СР – 180,4 
Суворівська 

СР – 39,0 

Заохочення 
медичних та 

інших 
працівників до 

виконання своїх 
функціональних 

обов’язків. 

1.14 Паливно-мастильні засоби для 
безперебійної роботи АЗПСМ, 
ФАПів та ФП 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області, Павлівська 
селищна рада,  
Суворівська селищна 
рада, Теплицька  
селищна рада,  КНП 

2022-
2023 

Місцевий 
бюджет 

1224,60 Арцизька 
МР- 484,0 
Павлівська 
СР – 25,20 
Теплицька 
СР – 58,8 

Суворівська 

Арцизька 
МР- 522,0 
Павлівська 
СР – 27,2 

Теплицька 
СР – 63,4 
Суворівська 

Надання 
своєчасної 

невідкладної 
первинної 
медико-

санітарної 



«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

СР – 21,0 СР – 23,0 допомоги 

1.15 Будівництво Центру первинної 
медико-санітарної допомоги 

Програма 
транскордонного 
співробітництва 
Румунія-Україна 
2021-2027/або 
програма 
державних 
інвестиційних 
проектів/ОТГ 

2022-
2023 

Інвестиці
йний 
проект 

60 256, 
943 

60,00 60196,943 Створення 
сприятливих 

умов для 
надання 

первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 
лікарями 
загальної 
практики 
сімейної 

медицини 
мешканцям 

громади 
1.16 Придбання службового 

автотранспорту для здійснення 
невідкладної медичної 
допомоги на дому 

Програма 
регіонального 
розвитку, що може 
реалізуватися за 
рахунок коштів 
державного фонду 
регіонального 
розвитку 

2022-
2023 

Державни
й 
бюджет/ 
Місцевий 
бюджет 

2916,00 Арцизька 
міська рада 
– 291,6 тис 

грн 
Державний 

бюджет-
2624,4 

 Створення 
сприятливих 

умов для 
надання 

первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 
лікарями 
загальної 
практики 
сімейної 

медицини 
мешканцям 

громади 

1.17 Капітальний ремонт опалення в 
Главанській сільській 
лікарській амбулаторії 
загальної практики сімейної 
медицини КНП "Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги Арцизької міської 
ради Одеської області» 
(коригування) 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області 

 Місцевий 
бюджет 

1011,885 1011,885  



 
2. Забезпечення закладу енергоресурсами 

 
2.1 Забезпечення закладу 

фінансовими ресурсами 
на 
оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв 

Арцизька міська рада 
Одеської 
області, Павлівська 
селищна рада,  
Суворівська селищна 
рада, Теплицька  
селищна рада, КНП 
«ЦПМСД Аризької 
міської ради» 

2022-
2023 Місцевий 

бюджет 

3653,0 Арцизька 
МР – 
1373,98 
Павлівськ
а СР – 
168,500 
Теплицька 
СР – 172,315 
Суворівська 
СР-56,700 

Арцизька 
МР – 
1459,20 
Павлівська 
СР – 
179,00 
Теплицька СР 
– 183,00 
Суворівська 
СР- 60,2 

Забезпечення закладу 
необхідними 
грошовими коштами 
на оплату 
комунальних послуг 
та енергоносіїв, 
Створення умов для 
ефективного 
функціонування 
закладу 

 РАЗОМ   
 

80737,8

53 

 12 919,81 67 818,043  

 

1.18 Виділення коштів на супутні 
витрати (послуги складання 
проекту землеустрою) 

Арцизька міська 
рада Одеської 
області 

 Місцевий 
бюджет 

30,000 30,000   


