
                                                                                                                           

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

   

«__» ___________  2021 року    смт Краснокутськ             №   - VIII 

 

Про внесення змін  Програми  

розвитку та підтримки Комунального 

некомерційного підприємства  

«Центр первинної медико-санітарної  

допомоги Краснокутської селищної ради»  

Богодухівського району Харківської області  

на 2022-2024 роки 

 

Керуючись статтями 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Краснокутська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки  Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Краснокутської селищної ради» Богодухівського району Харківської області на 

2022-2024 роки, затвердженої рішенням Краснокутської селищної ради   від 12 

жовтня 2021 №2629-VIII такі зміни: 

1.1. Внести зміни до пункту 2 заходу «Забезпечення підвозу хворих на ниркову 

недостатність до м.Харкова на процедуру гемодіалізу», обсяги фінансування: 

2022р – 420 320,00 грн., 2023 – 445 539,00 грн., 2024 – 468 707,00 грн. 

1.2. Внести зміни до  пункту 3 заходу «Видатки для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання  виникнення, поширення  та ліквідації  

коронавірусної  хвороби COVID-19», а саме доповнити підпунктами: 

- 3.1 паливно-мастильні матеріали для підвозу мобільної бригади на 

запобігання  виникнення, поширення  та ліквідації  коронавірусної  хвороби 

COVID-19, обсяги фінансування: 2022р – 277 843,00 грн., 2023р – 294 514,00 

грн., 2024р – 309 829,00 грн. 

- 3.2 дезинфікуючі засоби, обсяги фінансування: 2022р – 156 000,00грн., 

2023р – 165 360,00 грн., 2024р – 173 958,00 грн. 

- 3.3 засоби індивідуального захисту, обсяги фінансування: 2022 – 791 

580,00 грн., 2023 р – 839 075,00 грн., 2024 р – 882 707,00 грн. 

- 3.4 лікарські засоби для комплектування аптечки для надання 

невідкладної допомоги в разі виникнення побічних дій після проведення 



                                                                                                                           

вакцинації від COVID-19, обсяги фінансування: 2022 – 45540,00 грн., 2023р – 

48272,00 грн., 2024р – 50782,00 грн. 

- 3.5 медичні матеріали та лікарські засоби для запобігання COVID-19, 

обсяги фінансування: 2022р – 1117661,00 грн., 2023р – 1184721,00 грн., 2024р – 

1246326,00 грн. 

1.2. Внести зміни до пункту 4 заходу «Забезпечення лікарськими засобами 

громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання», обсяги 

фінансування: 2022 р – 44642,00 грн., 2023р – 47321,00 грн., 2024р – 49782,00 

грн. 

1.3. Внести зміни до пункту 11 «Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв для забезпечення надання послуг за програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення», обсяги фінансування: 2022р – 

2416786,00грн., 2023р – 2566627,00грн., 2024р – 2712925,00 грн. 

1.5.Доповнити Додаток 1 Програми пунктом 12 «Забезпечення надання 

населенню медичних послуг первинної медичної допомоги», обсяги 

фінансування: 2022р – 367212,00 грн., 2023р – 389245,00 грн., 2024р – 

409486,00 грн. 

1.6.Доповнити Додаток 1 Програми пунктом 13 «Оновлення матеріально-

технічної бази» з такими підпунктами: 

- 13.1 Придбання меблів, обсяги фінансування: 2022р – 236250,00 грн., 

2023р – 250425,00 грн., 2024р – 263447,00 грн. 

- 13.2 Придбання матеріалів для забезпечення злагодженого 

функціонування підприємства, обсяги фінансування: 2022р – 368500,00 грн., 

2023р – 390609,00 грн., 2024р – 410921,00 грн. 

- 13.3 Придбання бланків обліково-звітної документації, обсяги 

фінансування: 2022 р – 43630,00 грн., 2023р – 46248,00 грн., 2024р – 48653,00 

грн. 

- 13.4 Оплата послуг (крім комунальних) для злагодженого 

функціонування підприємства, обсяги фінансування: 2022р – 601500,00 грн., 

2023р – 637590,00 грн., 2024р – 670745,00 грн. 

1.7. Доповнити Додаток 1 Програми пунктом 14 «Забезпечення виплати 

одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам», обсяги 

фінансування: 2022р – 590027,00 грн., 2023р – 631919,00 грн., 2024р – 

674890,00 грн. 

2. Програму розвитку та підтримки  Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутської 

селищної ради» Богодухівського району Харківської області на 2022-2024 роки, 

затверджену рішенням Краснокутської селищної ради   від 12 жовтня 2021 

№2629-VIII  викласти у новій редакції (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Краснокутської селищної ради з питань освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики (Інна КОВАЛЬ). 

 

 

Краснокутський селищний голова              Ірина КАРАБУТ 


