
 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДАПроєкт 

 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                                № 

м. Краматорськ      

 

Про внесення змін до Програми 
розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я вторинного 
рівня надання медичної допомоги у 
місті Краматорську на 2021-2022 роки, 

затвердженої рішенням міської ради 
від 23.12.2020 № 2/VІII-95 
 

 

 З метою забезпечення в 2021 році роботи медичної комісії на призовній дільниці 
Краматорського міського територіального центру комплектування, керуючись рішенням 
виконкому Краматорської міської ради від 07.07.2021 № 818 «Про затвердження та роботу 
медичної комісії у Краматорському міському територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки у 2021 році», з метою фінансової підтримки КНП «Дитяче 
територіальне медичне об’єднання» у зв’язку із недостатніми надходженнями по виконанню 
договору з Національною службою здоров’я України та у зв’язку із збільшенням споживання 
натуральних показників енергоносіїв в закладах охорони здоров’я через навантаження на 
обладнання для лікування хворих,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

 міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А :  

 

 1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 
здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 № 2/VІII-95 (далі - Програма) 

виклавши Розрахункову  потребу витрат на виконання Програми  у новій редакції 
(додається). 
 

 2. Внести зміни в додаток 2 до Програми, виклавши пункт 4.6 у новій редакції: 
«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 та особи з інвалідністю. 
 Кожна людина вказаної пільгової категорії має право протягом року на: 

 1) безкоштовне лікування зубів на суму не більше 600,00 грн; 

 2) підготовку порожнини рота до протезування на пільгових умовах на суму не більше 
1800,00 грн. 
 

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

згідно з розподілом обов’язків. 
 

Міський  голова  О.В. Гончаренко 



Додаток 

до рішення міської ради  
                   № 

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 
 5 875,5 5 814,0 

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 

931,1 998,1 

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 
 

4 492,4 4 815,9 

2. Забезпечення заходів, щодо тимчасового 
перебування дитини, яка залишилася без 
батьківського піклування, до прийняття 
рішення про її влаштування (8,0 штатних 
посад) 

2021-2022 

роки 

служба у справах дітей  

389,7 416,4 



Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

3. Забезпечення стоматологічним медичним 
обслуговуванням дітей міста від 0 до 18 років: 
профілактичні 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 
«Стоматологічна поліклініка № 1»  та 
«Стоматологічна поліклініка № 2»  
Краматорської міської ради 

 

3 848,0 

 

3 848,0 

 

4. Забезпечення стоматологічним медичним 
обслуговуванням пільгові категорії 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 електро-

станції та особи з інвалідністю 

2021-2022 

роки 

Комунальні некомерційні підприємства 
«Стоматологічна 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 поліклініка № 2»  
Краматорської міської ради 

 

216,0 216,0 

6. Збереження середньої заробітної плати 
працівників, які проходять службу у збройних 
силах України (9,0 штатних посад) 

 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 

757,6 812,1 

7. 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», 

712,4 713,5 

8. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2021-2022 

роки 
17 000,0 18368,1 



9. Забезпечення заходів щодо запобігання 
поширенню на території міста Краматорська 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

2021-2022 

роки 

«Стоматологічна поліклініка № 1», 
«Стоматологічна поліклініка № 2»  

Краматорської міської ради 
44 339,5 - 

10. Забезпечення додаткових щомісячних 
стимулюючих доплат медичним працівникам, 
які залучаються до лікування хворих на 
вірусну пневмонію з невизначеним статусом із 
підозрою на COVID-19. 

2021-2022 

роки 

комунальні некомерційні підприємства 

«Міська лікарня № 1», «Міська лікарня 
№ 2», «Міська лікарня № 3» 
Краматорської міської ради 

16 837,1 18 049,4 

11. Забезпечення відшкодування пільгових пенсій 
при достроковому виході на пенсію (48 осіб). 

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 

 

12. 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 

13. Фінансова підтримка КНП Дитяче 
територіальне медичне об’єднання» КМР у 
зв’язку з недостатніми надходженнями по 
виконанню договору з Національною службою 
здоров’я України 

2021-2022 

роки 

комунальне некомерційне підприємство 

«Дитяче територіальне медичне 
об’єднання» Краматорської міської ради 4446,8 - 

 Разом:   150 508,0 104 405,5 
 

 

 

Секретар міської ради                                                             І.І. Сташкевич 

 

 


