
         ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ сесія VІІ скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від «___» __________ 2019 року 

Про  внесення  змін  до  Районної
Програми розвитку лікувальних закладів
району на 2015-2023 роки, затвердженої
рішенням  районної  ради
від 14.07.2015 року (із змінами)

Відповідно до статті  43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в
Україні», з  метою  забезпечення  якісної  та  доступної  медичної  допомоги
мешканцям Чугуївського району, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1.  Внести до Районної Програми розвитку лікувальних закладів району на
2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015 року, такі
зміни:

1.1.  Доповнити  додаток  4  «Напрями  діяльності  та  завдання  Районної
Програми розвитку лікувальних закладів району на 2015-2023 роки» пунктами
20, 21, 22 (додається). 

1.2.  Додаток  5  «Ресурсне  забезпечення  Районної  Програми  розвитку
лікувальних закладів  району  на  2015-2023  роки» викласти  у  новій  редакції
(додається).

2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні комісії з
гуманітарних питань, соціального захисту і охорони здоров’я населення, засобів
масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (Лихачова М.Б.) та
з питань бюджету (Мерсон Ю.Л.).

        Голова
  районної ради А. Бабієць



Додаток 4

до Районної Програми розвитку
лікувальних закладів району
на 2015-2023 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від
14 липня 2015 року (із змінами)

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік завдання програми Строк
виконанн
я заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані
обсяги

фінансуван
ня

(вартість),
тис. грн,
у тому
числі:

Очікуваний результат

20 Забезпечення 
утримання 
працівників 
галузі охорони 
здоров’я
 та 
безперебійної 
роботи 
лікувальних 
закладів району

1. Забезпечення виплати заробітної
плати  працівникам  КНП
«Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної  ради
Харківської  області  згідно  з
затвердженими  кошторисними
призначеннями  по  загальному
фонду на 2019 рік

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації,  КНП
«Чугуївська  центральна
районна лікарня ім.  М.І.
Кононенка»  Чугуївської
районної  ради
Харківської області

Медична
субвенція  з
державного
бюджету

58484,95
тис. грн

Забезпечення стабільного
функціонування  закладу
охорони здоров’я

2.  Забезпечення  здійснення
діяльності  КНП  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.
М.І.  Кононенка»  Чугуївської
районної  ради  Харківської  області
згідно  з  затвердженими
кошторисними  призначеннями  по
загальному фонду на 2019 рік

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації,  КНП
«Чугуївська  центральна
районна лікарня ім.  М.І.
Кононенка»  Чугуївської
районної  ради
Харківської області

Медична
субвенція  з
державного
бюджету

3788,35 
тис. грн

Забезпечення стабільного
функціонування  закладу
охорони здоров’я



3.  Оплата  за  енергоносії  по  КНП
«Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної  ради
Харківської області 

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної державної
адміністрації, 
КНП  «Чугуївська
центральна  районна
лікарня  ім.
М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Кошти
державного,
обласного,
районного,
місцевого
бюджетів,  а
також  за
рахунок  коштів
інших  джерел,
не заборонених
законодавством

5853,11 
тис. грн

Створення  умов  для
роботи закладу, прийому,
обстеженню  та
лікуванню   пацієнтів  та
роботи  медичних
працівників

4.  Оплата  за  енергоносії  по  КП
«Чугуївський  районний  центр
первинної  медико-  санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної
ради Харківської області

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної державної
адміністрації, 
КП  «Чугуївський
районний  центр
первинної  медико-
санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Районний,
сільські  та
селищні
бюджети

1365,17 
тис. грн 

Створення  умов  для
роботи  закладів,
прийому,  обстеженню та
лікуванню   пацієнтів  та
роботи  медичних
працівників

21 Матеріально-
технічне
оснащення
закладів
охорони
здоров’я

1.  Закупівля  медикаментів  для
надання  невідкладної  стаціонарної
медичної  допомоги  та  лікарських
засобів  для КНП  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня
ім.   М.І.  Кононенка»  Чугуївської
районної ради Харківської області

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної державної
адміністрації, 
КНП  «Чугуївської
центральної  районної
лікарні ім.                   М.І.
Кононенка» 
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Кошти
державного,
обласного,
районного,
місцевого
бюджетів,  а
також  за
рахунок  коштів
інших  джерел,
не  заборонених
законодавством

417,8 
тис. грн

Створення  умов  для
роботи  закладів,
прийому,  обстеження  та
лікування  пацієнтів



2.  Придбання  для  пільговиків
засобів  медичного  призначення
(калоприймачі)  по   КНП
«Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної  ради
Харківської області 

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної державної
адміністрації, 
КНП  «Чугуївська
центральна  районна
лікарня ім.                  М.І.
Кононенка»
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Кошти
державного,
обласного,
районного,
місцевого
бюджетів,  а
також  за
рахунок  коштів
інших  джерел,
не  заборонених
законодавством

396,0 
тис. грн

Забезпечення   засобами
медичного  призначення
хворих на колостому

3. Придбання автотранспорту типу
«Газель   пасажирська» для  КНП
«Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної  ради
Харківської області 

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
райдержадміністрації, 
КНП  «Чугуївської
центральної  районної
лікарні ім.                   М.І.
Кононенка» 
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Кошти
державного,
обласного,
районного,
місцевого
бюджетів,  а
також  за
рахунок  коштів
інших  джерел,
не  заборонених
законодавством

470,0
тис. грн

Забезпечення  виїзду
лікарських бригад в  села
та  селища  району   для
надання  планової
медичної
консультативної
допомоги   мешканцям
населених пунктів

4. Придбання комп’ютерної техніки
для  амбулаторно-поліклінічної
вторинної  (спеціалізованої)
медичної   допомоги)  для  КНП
«Чугуївської  центральної  районної
лікарні ім. М.І. Кононенка» 
Чугуївської  районної  ради
Харківської області

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
райдержадміністрації, 
КНП  «Чугуївської
центральної  районної
лікарні  ім.
М.І. Кононенка» 
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Кошти
державного,
обласного,
районного,
місцевого
бюджетів,  а
також  за
рахунок  коштів
інших  джерел,
не  заборонених
законодавством

1200,00 
тис. грн

Створення  умов  для
надання  послуг
пацієнтам  амбулаторно-
поліклінічної  вторинної
(спеціалізованої)
медичної допомоги КНП
«Чугуївської центральної
районної  лікарні  ім.
М.І. Кононенка» 



5. Придбання онкологічним хворим
спеціалізованих ліків

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
райдержадміністрації, 
КНП  «Чугуївської
центральної  районної
лікарні  ім.
М.І. Кононенка» 
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Кошти
державного,
обласного,
районного,
місцевого
бюджетів,  а
також  за
рахунок  коштів
інших  джерел,
не  заборонених
законодавством

100,0 
тис. грн

Забезпечення онкохворих
спеціалізованими
лікарськими препаратами

6.  Забезпечення  паливно-
мастильними  матеріалами  КП
«Чугуївський  районний  центр
первинної  медико-  санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної
ради Харківської області  

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації,  КП
«Чугуївський  районний
центр первинної медико-
санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Районний,
сільські  та
селищні
бюджети

85,56 
тис. грн
 

Створення  умов  для
організації  виїзду
медичних  працівників
для прийому, обстеження
та лікування  пацієнтів  

7.  Придбання  вакцин  туберкуліну
для  туберкулінодіагностики
дитячого  населення  та  ваксигрипу
для  проведення  профілактики
захворювання  на  грип  медичних
працівників  КП  «Чугуївський
районний центр первинної медико-
санітарної  допомоги»  Чугуївської
районної ради Харківської області

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації,  КП
«Чугуївський  районний
центр первинної медико-
санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної
ради Харківської області 

Районний,
сільські  та
селищні
бюджети

108,3 
тис. грн

Своєчасне  проведення
туберкулінодіагностики,
попередження  за
хворювань на грип

8.  Придбання  лікувальних
препаратів  для  безоплатного  та
пільгового  відпуску  лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного  лікування  окремих
груп  населення  та  за  певними
категоріями  захворювань,
(постанова  Кабінету  Міністрів
України  від  17  серпня  1998  р.  №
1303

2019 рік Відділ  охорони  здоров'я
районної  державної
адміністрації,
КП  «Чугуївський
районний  центр
первинної  медико-
санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Районний,
сільські  та
селищні
бюджети

60,0 
тис. грн

Вирішення  питань
медичного  забезпечення
інвалідів,  учасників
війни, учасників бойових
дій,  внутрішньо
переміщених  осіб  та
інших  соціально
незахищених громадян



9.  Безкоштовне  забезпечення
окремих  категорій  дітей
продуктами дитячого харчування. 

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації,  КП
«Чугуївський  районний
центр первинної медико-
санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної
ради Харківської області 

Районний,
селищний
бюджет

7,8 
тис. грн

Безкоштовне
забезпечення   дитячим
харчуванням  грудних
дітей  та  дітей  другого
року  життя,  які  входять
до  категорії
малозабезпечених сімей 

22 Проведення
капітальних  та
поточних
ремонтів
медичних
закладів

1.  Капітальний  ремонт  приміщень
патолого-анатомічного  відділення
КНП  «Чугуївська  центральна
районна  лікарня  ім.
М.І.  Кононенка»  Чугуївської
районної ради Харківської області

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
райдержадміністрації, 
КНП  «Чугуївської
центральної  районної
лікарні  ім.
М.І. Кононенка» 
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Кошти
державного,
обласного,
районного,
місцевого
бюджетів,  а
також  за
рахунок  коштів
інших  джерел,
не  заборонених
законодавством

3734,952
тис. грн

Забезпечення  умов  для
роботи
патолого-анатомічного
відділення   КНП
«Чугуївська  центральна
районна  лікарня  ім.
М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної
ради Харківської області

2.  Реконструкція  відділення
екстреної  (невідкладної)  медичної
допомоги  КНП  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.
М.І.  Кононенка»  Чугуївської
районної ради Харківської області

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
райдержадміністрації, 
КНП  «Чугуївської
центральної  районної
лікарні  ім.
М.І. Кононенка» 
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Кошти
державного,
обласного,
районного,
місцевого
бюджетів,  а
також  за
рахунок  коштів
інших  джерел,
не  заборонених
законодавством

17075,362
тис. грн

Створення  належних
умов  для  забезпечення
надання якісної медичної
допомоги



3.Оплата  за  проектно-кошторисну
документацію  по  капітальному
ремонту  патолого-анатомічного
відділення  та  реконструкції
відділення екстреної (невідкладної)
допомоги   КНП  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.
М.І.  Кононенка»  Чугуївської
районної ради Харківської області

2019 рік Відділ  охорони  здоров’я
райдержадміністрації, 
КНП  «Чугуївської
центральної  районної
лікарні  ім.
М.І. Кононенка» 
Чугуївської  районної
ради Харківської області

Районний
бюджет

38,6
тис. грн

Забезпечення
виготовлення  проектно-
кошторисної
документації  для
проведення  капітального
ремонту   та
реконструкції   відділень
КНП  «Чугуївська
центральна  районна
лікарня ім.                 М.І.
Кононенка»  Чугуївської
районної  ради
Харківської області

4.  Співфінансування для реалізації
міні-проекту  «Доступна  медицина
в  кожну   оселю»  -  переможця
обласного  конкурсу  розвитку
територіальних  громад  «Разом  в
майбутнє»

2019 рік Фінансове управління  
райдержадміністрації, 
КП «Чугуївський 
районний центр 
первинної медико- 
санітарної допомоги» 
Чугуївської районної 
ради Харківської області

Районний
бюджет

124,932 
тис. грн

Реалізація  міні-проекту
«Доступна  медицина  в
кожну оселю»

Заступник голови  районної ради                                                         І. Ковтун



Додаток 5

до  Районної Програми розвитку
лікувальних  закладів району 
на 2015-2023 роки, затвердженої 
рішенням районної ради                 
від 14 липня 2015 року (із змінами)

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Районної Програми розвитку лікувальних закладів району на 2015-2023 роки

Обсяг  коштів,  які
планується  залучити
на  виконання
програми

Етапи виконання програми та кошти на їх реалізацію Усього
витрат  на
виконання
програми,
тис. грн

І етап ІІ етап ІІІ етап
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022

рік
2023 рік

Кошти  державного,
обласного, районного,
місцевого бюджетів, а
також  за  рахунок
коштів інших джерел,
не  заборонених
законодавством

7125,0 1457,0 1745,8 3758,1 93642,7 700,8 750,8 1700,8 2050,8 112931,8

Заступник голови  районної ради                                                         І. Ковтун


