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КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
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від                                № 

м. Краматорськ      

 

Про затвердження  Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я вторинного рівня надання 

медичної допомоги у місті Краматорську 

на 2021-2022 роки   

 
З метою збереження та зміцнення здоров’я населення міста, раннього виявлення 

захворювань і їх ефективного лікування, а також з необхідністю  підтримки та розвитку 

закладів вторинного рівня надання медичної допомоги і стабільного їх функціонування, як 

комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я міста та забезпечення медичними 

послугами пільгових категорій населення на пільгових умовах, згідно чинного законодавства, 

послугами які не увійшли до пакетів медичних послуг Національної служби здоров’я України 

(далі - НСЗУ) за Програмою медичних гарантій, враховуючи закони України: «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 355 1-ХІІ (зі змінами), 

«Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 № 239/95-ВР (зі змінами), «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ (зі змінами), «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII (зі змінами), «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 № 2402-III (зі змінами), керуючись ст. 32, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки  (далі 

– Програма, додається). 
 

2. Фінансовому управлінню (Саєнко), відділу охорони здоров’я (Мельник) розглянути 

можливість виділення коштів на реалізацію Програми в межах асигнувань на охорону 

здоров’я, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. 

3. Відділу охорони здоров’я (Мельник): 

1) використати кошти за призначенням; 

2) інформувати щоквартально фінансове управління про використання коштів на 

виконання Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за 

розподілом обов’язків. 
 
 

Міський голова   О.В. Гончаренко 



 
 

Додаток  
до рішення  міської ради  
                      №        

 
 

Програма  
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня 

надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки 
 

І. Загальна частина 
 

 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 

країни. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення здоров’я як своє найголовніше 

завдання. 
 Вторинна (спеціалізована) медична допомога – вид  медичної  допомоги, що надається 

 в амбулаторних або стаціонарних умовах плановому порядку або в  екстрених випадках і 

передбачає  надання консультацій,  проведення діагностики,  лікування, реабілітацію та 

профілактику  хвороб,  травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та поло-
гах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної 

практики  –  сімейних  лікарів);  направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізова-
ної) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високо-спе-
ціалізованої) медичної допомоги. 

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня 

надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки  потребує цільових 

фінансових зусиль, активних і скоординованих дій самих закладів охорони здоров’я, спря-
мованих на забезпечення належних можливостей для наближення якісної вторинної 

допомоги населенню, що обслуговується комунальними неприбутковими підприємствами 

«Міська лікарня № 1», «Міська лікарня № 2», «Міська лікарня № 3», «Дитяче територіальне 

меди-чне об’єднання», «Стоматологічна поліклініка №1», «Стоматологічна поліклініка №2»  
Краматорської міської ради (далі - Лікарні). 

Програма в свою чергу спрямована на налагодження ефективного функціонування си-
стеми вторинної допомоги шляхом забезпечення справедливості і рівності у питаннях 

охорони здоров’я, створення умов для ефективного функціонування Лікарень, поліпшення їх 

кадрового, матеріально-технічного забезпечення. 
 

II. Обґрунтування Програми 
 

Програма розроблена з метою  розвитку вторинної медицини шляхом формування 

здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я людей,  ефективного лікування 

захворювань, а також з метою стабільного функціонування Лікарень, як комунальних 

некомерційних підприємств, збереження та поліпшення їх інфраструктури.  

В зв`язку з тим, що на даний час ще не розроблена законодавча база щодо 

функціонування лікарень другого рівня як КНП,  фінансування заходів для забезпечення 

безперебійної роботи лікарні надання кваліфікованої  вторинної медичної допомоги  

необхідно забезпечити за рахунок Програми фінансової підтримки. 

 Основним пріоритетним завданням Лікарень є надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги в стаціонарних та поліклінічних умовах населенню та більшій частині  

 



 

 

населення м. Краматорськ, так і мешканцям прилеглих населених пунктів, і великій кількості 

внутрішньо перемішених осіб.  

 
Планується на базі Лікарень надання вторинної (спеціалізованої) допомоги в 

стаціонарних  відділеннях на 930 ліжок (комунальні неприбуткові підприємства «Міська 

лікарня № 1», «Міська лікарня № 2», «Міська лікарня № 3», «Дитяче територіальне медичне 

об’єднання» Краматорської міської ради) та меддопомоги в  консультативних поліклініках  

Лікарень на 441,0 відвідувань у зміну в середньому за 2019 рік. Організація цілодобового 

надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги хворим терапевтичного (в т.ч. 

кардіологічного, ендокринологічного, гастроентерологічного, нефрологічного та невро-
логічного профілю), офтальмологічної, урологічної  допомоги,  допомоги при загостренні 

хронічних захворювань; планового прийому хворих з загостренням хронічних захворювань 

за направленням КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» КМР та КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» КМР, консультативно-діагностичного 

центру, інших закладів охорони здоров’я госпітального округу або по самозверненню 

пацієнтів. 
 
Лікарні мають у своєму складі стаціонарні відділення (загальна кількість ліжок - 930), 

жіночі консультації, спеціалізовані кабінети вузьких фахівців, процедурні кабінети, реєстра-
тури, поліклінічні відділення та інші служби, що в цілому надають спеціалізовану медичну 

допомогу за 33 профілями 
 

ІІІ. Мета Програми 

Головна мета Програми - створити необхідні умови для збереження та зміцнення со-
ціальної стабільності, як основи економічного зростання та можливості реалізації пріорите-
тних завдань розвитку громади міста. Забезпечити стабільну роботу Лікарень як 

комунальних некомерційних підприємств, медичне обслуговування населення та його 

соціальний захист, поліпшення інвестиційного клімату. 
Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних мож-

ливостей бюджету. 
ІV. Завдання Програми 

Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності Лікарень, як 

комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я міста Краматорська та створення 

умов ефективного функціонування закладів вторинного рівня надання медичної допомоги, а 

саме: 
- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, 

інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя; 
- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої 

якості та ефективності,  розвиток вторинної медичної допомоги; 
- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бю-

джетних асигнувань на вторинну медичну допомогу; 
- недопущення порушень термінів виплати заробітної плати працівникам Лікарень та 

недопущення кредиторської заборгованості; 
- утримання допоміжних служб Лікарень діяльність яких націлена на якісне та 

своєчасне обслуговування населення міста в Лікарнях; 
- збереження інфраструктури Лікарень; 
- ефективне використання та збереження майна комунальної власності, забезпечення 

своєчасного та якісного обслуговування будинків, споруд та прибудинкових території; 
- якісне та своєчасне виконання обов'язків з обслуговування міських програм, викона-

вцем яких є лікарня; 
- виявлення хворих на ранніх стадіях хвороби завдяки рентгенологічній службі. 



 
 
- забезпечення організації та надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та 

вірусні пневмонії з невизначеним статусом та підозрою на COVID-19; 
– здійснення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, 

які залучаються до лікування хворих на вірусну пневмонію з невизначеним статусом та 

підозрою на COVID-19 згідно до Порядку забезпечення додаткових щомісячних 

стимулюючих доплат медичним працівникам, які залучаються до лікування хворих на 

вірусну пневмонію з невизначеним статусом та підозрою на COVID-19. 
  

V. Реалізація Програми 

Державна політика у сфері охорони здоров’я спрямована на зміцнення здоров’я усіх 

верств населення міста Краматорська, збільшення тривалості активного життя, поліпшення 

демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, 

удосконалення фінансування, управління галуззю та раціональне використання асигнувань 

на охорону здоров’я, а також забезпечення соціального захисту працівників лікарні. 

З метою успішної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я необхідно: 
1. Забезпечити пріоритетний розвиток Лікарень і профілактичну роботу спрямовану на 

збереження і зміцнення здоров'я населення, з максимальним залученням органів виконавчої 

влади; 
2. Забезпечити у межах наданої компетенції ефективне функціонування лікувально- 

профілактичних підрозділів Лікарень; 
3. Утримувати допоміжні служби в Лікарнях, що підвищить якість медичних послуг; 
4. Забезпечити утримання та обслуговування будинків споруд та прибудинкових тери-

торій Лікарень; 
5. Утримувати спеціалістів по обслуговуванню та виконанню місцевих цільових про-

грам та заходів; 
6. Покращити матеріально-технічну базу Лікарень, що впливає як на саму можливість 

виконання медпрацівниками своїх функціональних обов'язків, так і на можливість професій-
ного удосконалення; 

 
VІ. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансове забезпечення на виконання Програми здійснюється на підставі 
фінансового утримання з міського бюджету шляхом надання поточних трансфертів із 

наведеними обґрунтуваннями щодо відповідного фінансового утримання. 
Обсяг фінансування Програми визначається конкретними заходами та завданнями 

(розрахункова потреба надана в бюджетному запиті). 
Одержувачами коштів є Лікарні. 
 
 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми 
Очікуваним результатом виконання Програми має бути: 
- Забезпечення функціонування Лікарень в перехідний період реформування 

медицини до появи законодавчих актів щодо подальшого функціонування закладів. 
  Сформована система надання населенню доступних та високоякісних 

медичних послуг. 
- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації 

надання пацієнтам вторинної медичної допомоги; 
- запроваджена ефективна система багатоканального фінансування, збільшення бю-

джетних асигнувань на вторинну допомогу, співпраця і сприяння у діяльності закладів 

охорони здоров’я усіх форм власності; 
покращений матеріально-технічний стан лікувально-профілактичних закладів, які 

надають вторинну медичну допомог 
 



 
 
 

VІІІ.. Система управління та контроль за ходом виконання Програми. 
 Контроль за виконанням Програми здійснює Краматорська міська рада, відповідно до 

своїх повноважень визначених чинним законодавством України. 
Головний розпорядник Відділ охорони здоров'я Краматорської міської ради: 

 - контролює хід реалізації Програми; 
 - забезпечує узагальнення інформації щодо виконання Програми; 
 - здійснює контроль за використанням коштів наданих на виконання Програми.  
 
   
 
                        
 
Секретар міської ради  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Додаток 3 
до Програми 

 
 
 

ПОРЯДОК 
забезпечення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які 

залучаються до лікування хворих на вірусну пневмонію з невизначеним статусом та підозрою 

на COVID-19  
 

1. Доплати нараховуються щомісячно медичним працівникам, які залучаються до 

лікування хворих на вірусну пневмонію з невизначеним статусом та підозрою на COVID–19. 
2. Розмір доплат визначається від мінімальної заробітної плати, встановленої згідно 

чинного законодавства, відповідно до категорій медичних працівників:  
- лікарям у розмірі 90%,  
- фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством 

охорони здоров’я, у розмірі 75%,  
- молодшим медичним сестрам у розмірі 50%.  
3. Обсяг доплат медичним працівникам зазначених категорій, які залучаються до 

роботи з надання медичної допомоги хворим на вірусну пневмонію з невизначеним статусом 

та підозрою на COVID-19 в закладах охорони здоров’я міського підпорядкування 

розраховується пропорційно відпрацьованому часу в терапевтичних, приймальних 

відділеннях, рентген-кабінетах, лабораторіях та патологоанатомічних відділеннях. 
4. Доплати за рахунок міського бюджету виплачуються понад обсяг основної 

заробітної плати працівника, яку він отримує за надання медичних послуг за програмою 

медичних гарантій. 
5. Очікуваний обсяг витрат на здійснення заходу згідно штатних розписів:   

 
№ 

п/п 
Категорії персоналу Штатні 

одиниці 
Обсяг фінансування 

(тис. грн.) 

2021 рік 2022 рік 

1 Лікарі 49,25 4 055,7 4 347,8 
2 Середній медичний персонал 124,75 8 561,0 9 177,4 
3 Молодший медичний 

персонал 
92,25 4 220,4 4 524,3 

 Усього: 266,25 16 837,1 18 049,4 
 

 
 
 

Секретар міської ради   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток 2 
До Програми 
 

 
 
 

Порядок 
використання коштів, передбачених в бюджеті Краматорської міської ради на виконання 

заходів Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного 

рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську 
 на 2021-2022 роки 

 
1. Загальні питання 

 
1.1 Даний Порядок визначає механізм відшкодування коштів за надані медичні 

послуги та безкоштовного забезпечення пільгових категорій населення Краматорської 

міської ради, які мають на це право відповідно до законів України, медичними 

стоматологічними послугами, в разі їх незабезпечення за рахунок коштів державного 

бюджету, передбачених заходами Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-
2022 роки (далі Програми).  

1.2 Головними розпорядниками бюджетних коштів є Відділ охорони здоров’я та 

Служба у справах дітей Краматорської міської ради. 
1.3 Отримувачами та відповідальними виконавцями заходів  Програми є комунальні 

некомерційні підприємства - заклади охорони здоров’я Краматорської міської ради. 
 

2. Мета Порядку  
 

         Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання 

коштів бюджету Краматорської міської ради.  
 
 

3. Напрямки використання коштів міського бюджету  
 

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання заходів, викладених в додатку 2 Програми, а 

саме:  
3.1. Забезпечення роботи медичної комісії військового комісаріату в м. Краматорську;  

            3.2. Утримання штатних посад лікарів-інтернів. 
            3.3. Забезпечення роботи фізіотерапевтичних поліклінічних відділень та кабінетів. 

3.4. Забезпечення заходів, щодо тимчасового перебування дитини, яка залишилася без 
батьківського піклування, до прийняття рішення про її влаштування. 
            3.5. Безкоштовне проведення:  
- профілактичних стоматологічних оглядів дітей від 0 до 18 років; 
- санації порожнини рота у підлітків від 16 до 18 років, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та  дітей 

позбавлених батьківського піклування; 
            3.6 Безкоштовне надання стоматологічних медичних послуг пільговим категоріям 

населення міста:  
- учасники бойових дій;  
- інваліди та учасники війни; 
- почесні донори;  
- ветерани праці (з довідкою від Управління праці та соціального захисту населення);  
- ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 



 
 

4. Порядок безоплатного надання медичних послуг 
 

4.1. Забезпечення роботи медичної комісії військового комісаріату в м. Краматорську 

проводиться на підставі рішення виконкому Краматорської міської ради від 04.03.2020 № 

184 «Про організацію проведення чергових призовів громадян України на строкову 

військову службу у 2020 році». Згідно п. 5 пп. 4 зазначеного рішення комунальні 

некомерційні підприємства направляють для роботи лікарів – спеціалістів, медичних сестер 

та молодших медичних сестер для роботи до військового комісаріату зі збереженням за ними 

займаних посад та середнього заробітку за основним місцем роботи.  
 
            4.2. Утримання штатних посад лікарів-інтернів – надання послуг проходження 

інтернатури за бюджетною формою навчання здійснюється на підставі наказів Департаменту 

охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації та відповідних наказів відділу 

охорони здоров’я Краматорської міської ради згідно п.7.1 прийом випускників вищих 

навчальних медичних закладів на роботу на посади «лікар-інтерн» здійснюється за місцем 

направлення на роботу з виплатою заробітної плати. Заклади охорони здоров’я 

Краматорської міської ради отримують бюджетні кошти на оплату праці та нарахувань на неї 

лікарям-інтернам від Відділу охорони здоров’я. Оплата праці здійснюється в розмірі 

мінімальної заробітної плати, встановленої у поточному році, та нарахувань на неї 

пропорційно відпрацьованому часу. 
 
            4.3. Забезпечення роботи фізіотерапевтичних поліклінічних відділень та кабінетів - 
надання послуг (здійснення лікування) з фізіотерапії хворим, як додаткового та відновного 

виду лікування. Для збереження відповідних методів лікування в місті Краматорська міська 

рада надає фінансову підтримку комунальним некомерційним підприємствам для виплати 

заробітної плати з нарахуваннями співробітникам вказаних підрозділів. Оплата праці 

працівників здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та умов 

оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту 

населення, затверджених спільним наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства 

праці та соціального захисту населення від 05.10.2005 № 308/519, але в розмірі не нижче 
мінімальної заробітної плати, встановленої у поточному році, та нарахувань на неї 

пропорційно відпрацьованому часу.  
 

4.4. Забезпечення заходів, щодо тимчасового перебування дитини, яка залишилася без 

батьківського піклування, на період медичного обстеження – надання послуг щодо 

тимчасового перебування підкинутої чи знайденої дитини, дитини, розлученої з сім’єю, а 

також дитини з ознаками насильства або жорстокого поводження в КНП «Дитяче 

територіальне медичне об’єднання» для  проведення медичного обстеження для подальшого 

влаштування (відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 року № 866) на підставі договору між Службою у справах дітей та КНП 

«Дитяче територіальне медичне об’єднання» Краматорської міської ради, погодженому з 

головним розпорядником коштів – Відділом охорони здоров’я. 
 
            4.5. Проведення:  
- профілактичних стоматологічних оглядів дітей від 0 до 18 років,  
- санації порожнини рота у підлітків від 16 до 18 років, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей з 

багатодітних сімей та дітей позбавлених батьківського піклування (кожна дитина вказаної 

пільгової категорії має право протягом року на безкоштовне лікування зубів  на суму не 

більше 1000,00 грн); 
 
            4.6. Надання стоматологічних медичних послуг (відшкодування оплати лікування) 
пільговим категоріям населення міста:  



 
 
 
учасники бойових дій, інваліди та учасники війни, почесні донори, ветерани праці (з 

довідкою від Управління праці та соціального захисту населення), ліквідатори аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції (кожна людина вказаної пільгової категорії має 

право протягом року на безкоштовне лікування зубів на суму не більше 1800,00 грн). 
 
            4.7. Надання медичних стоматологічних послуг (оплати лікування) визначених в п. 

4.5. - 4.6. здійснюється згідно прейскурантів цін на платні стоматологічні послуги за 

маловитратними технологіями, затверджених рішенням виконкому Краматорської міської 

ради від 06.05.2020 № 383 «Про затвердження прейскурантів цін на стоматологічні послуги 

для комунальних некомерційних підприємств «Стоматологічна поліклініка № 1» і 

«Стоматологічна поліклініка № 2» Краматорської міської ради» в межах нормативу на 1 

хворого: 
 

1) Зазначені пільги не поширюються на членів сім’ї пільговика.  
 

2) Облік пільговиків, які мають право на безкоштовне отримання медичних послуг 

здійснюється відповідальними особами комунальних некомерційних підприємств, 

призначених наказами керівників. 
 

3) Для взяття на облік, особи, які мають право на безкоштовне отримання медичних 

послуг, подають до комунальних некомерційних підприємств наступні документи:  
- заяву про взяття на облік на отримання послуги;  
- копію паспорта (сторінки 1, 2, а також сторінки з відміткою про реєстрацію місця 

проживання) та копію облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних 

осіб - платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та мають примітку у паспорті);  
- копію посвідчення пільговика;  
- копію довідки з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги, наданого Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради.  
 

4) Підставами для відмови в наданні безкоштовних медичних послуг, зазначеним 

вище категоріям населення Краматорської міської ради є:  
- відсутність повного комплекту документів, визначених в пункті 3 даного Порядку; 
- виявлена недостовірність поданих документів;  
- відсутність асигнувань у головного розпорядника коштів, передбачених в бюджеті 

Краматорської міської ради на ці цілі в поточному році або місяці.  
 

5) Для отримання безкоштовної стоматологічної медичної послуги пільговик 

звертається до чергового лікаря, який визначає об’єм послуг та складає наряд з необхідної 

медичної допомоги, який затверджує керівник підприємства. 
  

6) У разі, якщо пільговик бажає отримати послугу з використанням високовартісних 

ліків чи стоматологічних матеріалів, безоплатна послуга надається в межах нормативів на 1 

хворого, визначених в п. 4.5. – 4.6. Сума, яка перевищує норматив за надану послугу, 

сплачується   власними коштами пільговика, про що зазначається в наряді.  
 

7) Інформація про безкоштовне отримання стоматологічних медичних послуг 

пільгових категорій населення м. Краматорська відображається і зберігається в медичній 

картці пацієнта (в тому числі електронній). 
 

8) Контроль за правильністю призначень лікарів здійснюється відповідальними 

особами та керівниками комунальних некомерційних підприємств.  



 
 

5. Порядок фінансування та використання коштів   за надання безкоштовних медичних 

послуг 
 

5.1. Комунальні некомерційні підприємства щомісячно до 25 числа здійснюють 

розрахунок сум відшкодування витрат та надають його до головного розпорядника коштів - 
відділу охорони здоров’я міської ради, які після перевірки, погоджуються начальником 

відділу охорони здоров’я міської ради та головним бухгалтером сектору обліку та звітності 

відділу охорони здоров’я. Один примірник розрахунку повертається комунальним 

некомерційним підприємствам: 
  
1) за надані послуги, визначені в п. 4.1. – 4.3. згідно Додатку 1 Порядку. 

 
2) за надані послуги, визначені в п. 4.5. – 4.6. згідно Додатку 2 до Порядку. 
 
5.2. Відділ охорони здоров’я міської ради протягом 2-х робочих днів після отримання 

вищезазначеного розрахунку від комунальних некомерційних підприємств надає 

фінансовому управлінню міської ради сформовану заявку на фінансування за рахунок коштів 

міського бюджету Краматорської міської ради видатків за надані медичні послуги. 
 
5.3. Відділ охорони здоров’я міської ради, після отримання фінансування з бюджету 

Краматорської міської ради здійснює перерахування одержувачам коштів - комунальним 

некомерційним підприємствам для подальшого використання згідно Плану використання 

бюджетних коштів, який складається комунальними некомерційними підприємствами та 

погоджується відділом охорони здоров’я.  
 
5.4. Відшкодування витрат за надані послуги, визначені в п. 4.4, здійснюються на 

підставі акта виконаних робіт, що є додатком до договору, який до 01 числа місяця 

наступного за звітним КПН «Дитяче територіальне медичне об’єднання» Краматорської 

міської ради надає головному розпоряднику коштів, визначеному в міському бюджеті 

(Служба у справах дітей). 
 

6. Звітність про використання коштів бюджету Краматорської міської ради та 

контроль за їх використанням 
 

6.1. Щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, комунальні некомерційні 

підприємства подають до головного розпоряднику коштів звіт про використання коштів за 

надання безкоштовних медичних послуг, згідно Додатку 3 до Порядку для перевірки та 

погодження. Після чого головні розпорядники коштів (Відділ охорони здоров’я та Служба у 

справах дітей) надають зведені звіти  Фінансовому управлінню міської ради щомісячно до 15 

числа.  
  

6.2. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів міського 

бюджету Краматорської міської ради, а також контроль за їх цільовим та ефективним 

використанням здійснюється головними розпорядниками коштів в установленому 

законодавством порядку.  
 

6.3. Відповідальність за цільове використання коштів міського бюджету Краматорсь- 
кої міської ради покладається на комунальні некомерційні підприємства - заклади охорони 

здоров’я. 
 
 
Начальник відділу охорони здоров’я                                              В.П. Мельник 
    



Додаток 1  
до  Програми 

 
РОЗРАХУНКОВА ПОТРЕБА ВИТРАТ 

на виконання Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті 

Краматорську на 2021-2022 роки в розрізі заходів, які не входять до пакетів медичних послуг НСЗУ 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін  

виконання 
Відповідальний  

за виконання 

Обсяг фінансування, тис.грн 

2021 рік 
 

2022 рік 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Забезпечення функціонування допоміжних 

служб по закладам вторинного рівня, у т.ч.: 

2021-2022 
роки 

 
 4 190,2 4 007,4 

1) забезпечення роботи медичної комісії 

військового комісаріату в м. Краматорську 
 
 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства 

«Міська лі-карня № 1», «Міська лікарня 

№ 2», «Міська лікарня № 3», «Дитяче 

територіальне медичне об’єднання», 
«Стоматологічна поліклініка № 1», 
«Стоматологічна поліклініка № 2»  
Краматорської міської ради 

700,9 751,4 

2) утримання штатних посад лікарів-інтернів 
 

2021-2022 
роки 452,0 - 

3) фізіотерапевтична служба 2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства 

«Міська лікарня № 1», «Міська лікарня № 

2», «Міська лікарня № 3», «Дитяче 

територіальне медичне об’єднання» 
Краматорської міської ради 
 

3 037,3 3 256,0 

2. Забезпечення заходів, щодо тимчасового 

перебу-вання дитини, яка залишилася без 

батьківського пі-клування, до прийняття 

рішення про її влашту-вання 

2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство 

«Дитяче територіальне медичне 

об’єднання» Краматорської міської ради  
389,7 416,4 

 



Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 
3. Забезпечення стоматологічним медичним 

обслуговуванням дітей міста від 0 до 18 років: 

профілактич-ні стоматологічні огляди дітей від 

0 до 18 років, санація порожнини рота у 

підлітків від 16 до 18 років, дітей-інвалідів, 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та дітей з багатодітних сімей 
 

2021-2022 
роки 

Комунальні некомерційні підприємства 

«Стомато-логічна поліклініка № 1»  та 

«Стоматологічна полі-клініка № 2»  
Краматорської міської ради 
 

3 848,0 
 

3 848,0 
 

4. Забезпечення стоматологічним медичним 

обслуговуванням пільгових категорій 

населення міста: учасники бойових дій, 

інваліди війни, учасники  війни, почесні 

донори, ветерани праці (з довідкою від 

Управління праці та соціального захисту 

населення), ліквідатори аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції,  

2021-2022 
роки 

Комунальні некомерційні підприємства 

«Стомато-логічна поліклініка № 1» та 

«Стоматологічна полі-клініка № 2» 
Краматорської міської ради 

 
 

14 774,4 
 

14 774,4 

5. Забезпечення надання ортодонтичних послуг з 

виготовленням ортодонтичних препаратів та 

протезів дітям пільгової категорії населення: 

інвалідам, сиротам, постраждалим від аварії на 

ЧАЕС та дітям з багатодітних сімей. 

2021-2022 
роки 

Комунальні некомерційні підприємства 

«Стоматологічна поліклініка № 1» та 

«Стоматологічна полі-клініка № 2»  

Краматорської міської ради 
 

216,0 216,0 

6. Інші поточні видатки (оплата послуг (крім 

комунальних)) 
2021-2022 

роки 
комунальні некомерційні підприємства 

«Міська лікарня № 1», «Міська лікарня 
№ 2», «Міська лікарня № 3», «Дитяче 

територіальне медичне об’єднання», 
«Стоматологічна поліклініка № 1», 
«Стоматологічна поліклініка № 2»  
Краматорської міської ради 

712,4 713,5 

7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2021-2022 
роки 

14 341,8 15 496,0 

8. Забезпечення заходів щодо запобігання 

поширенню на території міста Краматорська 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

2021-2022 
роки 

44 339,5 - 

9. Забезпечення додаткових щомісячних 

стимулюючих доплат медичним працівникам, 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства 

«Міська лікарня № 1», «Міська лікарня 
16 837,1 18 049,4 



які залучаються до лікування хворих на 

вірусну пневмонію з невизначеним статусом із 

підозрою на COVID-19. 

№ 2», «Міська лікарня № 3» 
Краматорської міської ради 

10. Забезпечення відшкодування пільгових пенсій 

при достроковому виході на пенсію. 
2021-2022 

роки 
комунальні некомерційні підприємства 

«Міська лікарня № 1», «Міська лікарня 

№ 2», «Міська лікарня № 3», «Дитяче 

територіальне медичне об’єднання», 

«Стоматологічна поліклініка № 1», 

«Стоматологічна поліклініка № 2»  

Краматорської міської ради 

1 311,0 
 

1 393,6 
 

11. Покращення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я. 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства 

«Міська лікарня № 1», «Міська лікарня 

№ 2», «Міська лікарня № 3», «Дитяче 

територіальне медичне об’єднання», 

«Стоматологічна поліклініка № 1», 

«Стоматологічна поліклініка № 2»  

Краматорської міської ради 

40 000,0 40 000,0 

 Разом:   140 960,1 98 914,7 
 

Фінансування здійснюється за рахунок місцевого бюджету, державного бюджету та субвенцій інших міст 
 
 
 
 
 
Начальник відділу охорони здоров’я   В.П. Мельник 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


