
Додаток    

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 17-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-

санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  на 

2019-2021 роки  

 
Програма підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-

технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади  на 2019-2021 роки (далі – Програма)  була 

прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою здійснення діяльності у напрямку 

покращення якості та тривалості  життя жителів району, підвищення доступу 

сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення зниження 

рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування 

та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і 

якісної первинної медичної допомоги. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 630 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 611 342,52 грн.    

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 1 197 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 1 196 999,93 грн.    

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 1 903 560,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 1 902 882,56 грн.    

З метою забезпечення доступності населення віддалених населених пунктів 

громади до первинного рівня надання медичної допомоги, було  збережено 

фельдшерські пункти в селах Домашлин, Тютюнниця, Хотіївка, які з причин 

невідповідності граничної чисельності населення не ввійшли до складу мережі 

закладів надання первинної медичної допомоги, але соціально важливі для 

населення громади. На утримання (заробітна плата з нарахуваннями) 3,5 

штатних одиниць персоналу, по вищевказаних фельдшерських пунктах, на 

виконання Програми було витрачено у 2019 році – 208 270,00 грн, у 2020 році – 

319 400,00 грн, у 2021 році – 501 800,00 грн. 



На виконання Програми та з метою сталого функціонування закладів 

первинної медицини і своєчасного розрахунку за спожиті комунальні послуги, 

енергоносії протягом 2019-2021 року було витрачено бюджетних коштів: у 2019 

році – 209 950,00 грн, у 2020 році – 208 425,00 грн, у 2021 році – 567 489,26 грн.    

В ході виконання Програми за 2019-2021 роки було придбано медикаментів 

на суму 1 488 223,23 грн, в т.ч. забезпечення засобами індивідуального захисту 

для боротьби з коронавірусною інфекцією (SARS-CoV-2) 2020 рік – 353 000,00 

грн, 2021 рік – 89 974,00 грн.  

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» поставки медичних імунобіологічних препаратів для 

проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для 

проведення щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Зважаючи на 

відсутність закупівель туберкуліну за кошти Державного бюджету та наявну 

епідемічну ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз, закупівля 

імунобіологічного препарату туберкуліну здійснювалась за кошти міського 

бюджету.      

По Корюківській громаді була проведена туберкулінодіагностика (проба 

Манту) серед дітей віком від 4 до14 років: 2019 рік – 1603 дит., 2020 рік – 1468 

дит., 2021 – 1547 дит..   

Своєчасна закупівля препарату у рамках дії Програми дала змогу вчасно 

діагностувати інфікування дітей туберкульозною інфекцією та відповідно 

попередити розвиток у них тяжких форм туберкульозу. 

З метою дотримання норм законодавства та на виконання заходів Програми 

для забезпечення спеціальними продуктами харчування дитини хворої на 

фенілкетонурію у 2021 році було придбано харчову добавку «Коміда ФКУ-В» в 

кількості 54 банки на суму 175 000,00 грн.   

Покращено матеріально-технічну базу шляхом оснащення закладу у 2021 

році сучасним лікувально-діагностичним обладнанням на суму 168 750,00 грн. 

Було придбано термостат сухоповітряний – 26 000,00 грн, фотометр МБА-540 – 

30 450,00 грн, медичний холодильник – 22 300,00 грн, котел та мікроскоп – 

90 000,00 грн. 

Реалізація заходів Програми у 2019-2021 роках дала змогу поліпшити стан 

здоров’я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, 

задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній первинній медичній 

допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони 

здоров’я.  

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки. 

 

 

Секретар міської ради        Анастасія ПЛЮЩ 


