
 
 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                  
                                                  ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5 
       

«Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької  міської ради 
від  26 січня 2021 року № 150-VIII «Про затвердження програми 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Арцизька центральна опорна лікарня»  

 на 2021-2022 роки» 
  

 Відповідно до статей 40,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 22 розділу VI «Прикінцеві перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України,  підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022  № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», з урахуванням  рішень  Арцизької міської ради від 22 

лютого 2021 року № 200-VIII,  від 24 грудня 2021 року № 1102- VIII, від 18 

лютого 2022 року № 1214-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішень  

Арцизької міської ради від 26 січня 2021 року №150-VIII «Про затвердження 

програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Арцизька центральна опорна лікарня» на 2021-2022 роки», з метою забезпечення 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом 

формування та налагодження ефективності функціонування системи надання 

доступної та якісної  медичної допомоги виконавчий комітет Арцизької міської 

ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни та доповнення до рішення  Арцизької міської ради від  26 

січня 2021 року № 150-VIII  «Про затвердження програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна 

лікарня» на 2021-2022 роки, виклавши додаток до рішення у новій редакції 

(додається). 

 2. Комунальному некомерційному підприємству «Арцизька центральна 

опорна лікарня» Арцизької міської ради організувати виконання заходів щодо 

реалізації  змін та доповнень до Програми. 

3. Фінансовому управлінню Арцизької  міської ради передбачити у бюджеті 

Арцизької міської територіальної громади  кошти на реалізацію зазначених змін. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

Арцизького міського голови. 

                                                        
Проєкт рішення підготовлений  

 Генеральним директором 

комунального некомерційного підприємства  

«Арцизька центральна опорна лікарня»  

Арцизької міської ради 



 

 
                                                                                         Додаток  

до проекту рішення міської ради 

 
 ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради  

на 2021-2022 роки 
 

1.  Паспорт програми фінансової  підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» 
Арцизької міської ради  на 2021-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Арцизька центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради  

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Арцизька центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Арцизька міська територіальна громада 

4. Учасники програми (виконавець 

заходів) 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Арцизька центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради, Арцизька міська рада, 

Павлівська сільська рада, Теплицька сільська 

рада 

5. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Кошти Арцизької міської територіальної 

громади, Павлівської сільської територіальної 

громади, Теплицької сільської територіальної 

громади,  інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством України 

7. Загальний орієнтований обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, тис. грн. 

18184,58  тис. грн. 

 

2. Загальна частина 
Комунальне некомерційне підприємство  «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради (далі – КНП «Арцизька ЦОЛ») створено шляхом 

перетворення комунальної установи «Арцизька центральна опорна лікарня» у 

комунальне некомерційне  підприємство і є правонаступником зазначеної 

комунальної установи. 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

««Арцизька центральна опорна лікарня»» на 2021-2022 роки (далі – 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. 

У Програмі визначено цілі розвитку КНП «Арцизька ЦОЛ» Арцизької міської 

ради, основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої 

вторинної допомоги населенню міста та сіл. 



 

 

3. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Основним підходом до концепції реформування є створення належних 

відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Одним з основних 

заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є 

забезпечення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у 

повноцінні суб’єкти господарської діяльності – державні та комунальні некомерційні 

підприємства. 

Таким чином, в подальшому буде запроваджено принцип «гроші ходять за 

пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими 

надавачами послуг. 

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні 

нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та 

матеріальній мотивації праці медичних працівників.  Досягнення цієї мети можливе 

лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових 

ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть 

надаватися комунальним некомерційним підприємством. 

В умовах переходу на нові умови фінансування для забезпечення повноцінного 

функціонування КНП «Арцизька ЦОЛ» необхідні кошти для оплати комунальних 

послуг, придбання продуктів харчування. 

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування 

за рахунок коштів Арцизької міської територіальної громади, Теплицької та 

Павлівської сільських територіальних громад. 

 

 4. Мета та завдання Програми 
Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності 

та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного 

функціонування системи надання доступної та якісної медичної допомоги, зокрема: 

 забезпечення своєчасної першої невідкладної допомоги при нещасних 

випадках, гострих захворюваннях тощо; 

 забезпечення лікувально-профілактичної допомоги; 

 попередження, лікування, локалізація та ліквідація масових інфекційних 

захворювань; 

 запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і 

профілактика спадкових захворювань; 

 заохочення до материнства; 

 контроль за охороною здоров’я дітей; 

 забезпечення надання окремим категоріям населення доступних лікарських 

засобів безкоштовно або з незначною доплатою; 

 надання медичних та інших послуг фізичним і юридичним особам на 

безкоштовній та платній основі у випадках та на умовах, визначених законами 

України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на 

їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на 

підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування; 

 проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації 

медичних кадрів; 

 зміцнення матеріально-технічної бази; 

 
 5. Основні завдання та напрямки Програми 

Основні завдання та напрямки Програми викладені в додатку 2 до Програми. 

 



 
 6. Обсяг та джерела фінансування Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України за рахунок коштів: 

    Арцизької міської територіальної громади, Теплицької та Павлівської 

сільських територіальних громад; 

    державного бюджету у вигляді субвенції; 

    інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством 

України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП 

«Арцизька ЦОЛ» на виконання запланованих заходів Програми. 

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової 

підтримки наведені в додатку 1 до Програми. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних 

завдань та реальних можливостей. 

 

 7. Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми дасть змогу: 

   підвищити ефективність роботи КНП «Арцизька ЦОЛ» та сприяти 

подоланню несприятливих демографічних тенденцій на території Арцизької міської 

територіальної громади, Теплицької сільської територіальної громади, Павлівської 

сільської територіальної громади; 

  забезпечити населення медичною допомогою за місцем проживання; 

  гарантувати надання першої необхідної допомоги; 

  зберегти і покращити здоров’я населення; 

  гарантувати доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги; 

  проводити будівництво, реконструкцію, ремонти, оснащення обладнанням 

медичного та офісного призначення, комп’ютерною технікою, високошвидкісним 

Інтернетом та локальною мережею, засобами зв’язку і автотранспортом; 

  удосконалити організацію медичної допомоги; 

  підвищити рівень санітарної культури населення, формувати здоровий спосіб 

життя; 

  удосконалити механізм фінансування КНП «Арцизька ЦОЛ», враховуючи 

сучасні тенденції та нові прийняті закони. 

 

 

 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Відповідальним виконавцем заходів Програми є комунальне некомерційне 

підприємство «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює Арцизька міська рада, Теплицька 

та Павлівська сільські ради.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до Програми  

 

 
 

Обсяг фінансування 
програми фінансової підтримки комунального некомерційного  

 підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради 
на 2021-2022 роки 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Всього: 2021 2022 

Бюджет Арцизької міської територіальної 

громади 
14033,58 6294,33 7739,25 

 

Бюджет Теплицької сільської територіальної 

громади 
2188,0 876,6 1311,4 

 

Бюджет Павлівської сільської територіальної 

громади 
1963,0 810,3 1152,7 

Усього 18184,58 7981,23 10203,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ 
 програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

 «Арцизька центральна опорна лікарня» 
 на 2021-2022 роки 

№ з/п 
Назва напряму діяльності та заходів Програми 

(пріоритетні завдання) 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела фінансування 

 

 

Усього 

 

 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Забезпечення структурних підрозділів 

КНП «Арцизька ЦОЛ» коштами на 

оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв (електрична енергія, 

оплата за водопостачання та 

водовідведення, видатки на 

теплопостачання) 

2021-2022 

роки 

КНП «Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

11545,3 4952,2 6593,1 

Бюджет Теплицької 

сільської територіальної 

громади 

2155,0 860,9 1294,1 

Бюджет Павлівської 

сільської територіальної 

громади 

1932,3 795,7 1136,6 

РАЗОМ: 15632,6 6608,8 9023,8 

2. Забезпечення належного харчування 

хворих, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні 

2021-2022 

роки 

КНП «Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

228,4 129,7 98,7 

Бюджет Теплицької 

сільської територіальної 

громади 

33,0 15,7 17,3 

Бюджет Павлівської 

сільської територіальної 

громади 

30,7 14,6 16,1 

РАЗОМ: 292,1 160,0 132,1 
3. Придбання медичних та м’яких 

меблів для відділення невідкладної 

медичної допомоги 

2021 рік КНП 

«Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

300,0 300,0 - 

РАЗОМ: 300,0 300,0 - 

4. Капітальний ремонт покрівлі 

харчоблоку 

2021-2022 

роки 
КНП 

«Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

456,52 282,73 173,79 



5. Виконання заходів з підготовки до 

опалювального сезону на  

2021-2022 рр. 

2021 рік КНП 

«Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

50,0 50,0 - 

6. Поточний ремонт дороги 2021 рік КНП 

«Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

50,0 50,0 - 

7. Виплата премії медичним 

працівникам, які зайняті на роботах з 

ліквідації коронавірусної хвороби 

COVID-19 

2021 рік КНП 

«Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

529,7 529,7 - 

 Виплата премії із нагоди Дня 

медичного працівника 
 

2022 рік КНП 

«Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

523,66 - 523,66 

8. «Ремонтні роботи з усунення 

аварії, а саме поточний ремонт 

покрівлі лікувального корпусу 

КНП "Арцизька центральна опорна 

лікарня" Арцизької міської ради,  

за адресою: вул. Добровольського 

5, м. Арциз,  Болградського 

району, Одеської області 

2022 рік КНП 

«Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

280,0  280,0 

9. Заміна труб водопостачання та 

ремонт пожежної магістралі 

2022 рік КНП 

«Арцизька 

ЦОЛ» 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

70,0 - 70,0 

        

УСЬОГО за Програмою: Усього 18184,58 7981,23 10203,35 

у тому числі:    

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

14033,58 6294,33 7739,25 

 

Теплицька сільська 

територіальна громада 
2188,0 876,6 1311,4 

 

Павлівська сільська 

територіальна громада 
1963,0 810,3 1152,7 

 


