
 
 
 
 
 
 

 

 

від   31.03.2021 № 7/VIII-318    

м. Краматорськ      

 
 

Про внесення змін до рішення міської 

ради від 23.12.2020 № 2/VІII-95 «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 забезпечення в 2021 році роботи медичної комісії на призовній дільниці 

Краматорського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
згідно листа військового комісара Краматорського міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 24.02.2021 № 04/1703, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А :  
 
 1. Внести зміни до рішення міської  ради від  23.12.2020 № 2/VІII-95 «Про 

затвердження  Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки» (далі - 
Програма) виклавши підпункт 1 пункту 1 та пункт «Разом» Розрахункової потреби витрат на 

виконання Програми  у новій редакції (додається). 
 

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

згідно з розподілом обов’язків. 
 
 
 
Міський  голова  О.В. Гончаренко 
 
 
 
 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  



Додаток 
до рішення міської ради  

                                                                                                                                                                                                             від   31.03.2021 № 7/VIII-318    

 
 
 

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 

 5801,1 5624,1 

1) забезпечення роботи медичної комісії на 

призовній дільниці Краматорського міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (7,5 штатних посад) 

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 

856,7 808,2 

2) утримання штатних посад лікарів-інтернів (7,0 

штатних посад на 7 місяців, 1 штатна посада на 

3 місяці, 2 штатні посади на 1 місяць) 

2021-2022 
роки 452,0 - 

3) фізіотерапевтична служба (43,25 штатних 

посад) 
2021-2022 

роки 
комунальні некомерційні підприємства 

«Міська лікарня № 1», «Міська лікарня 

№ 2», «Міська лікарня № 3», «Дитяче 

територіальне медичне об’єднання» 

Краматорської міської ради 
 

4492,4 4815,9 

 Разом:   143328,6 101343,5 
 
 
Секретар міської ради                                                             І.І. Сташкевич  
 


