
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 24.11.2021 № 20/VIII-1067 

м. Краматорськ      

 

Про внесення змін до рішення міської 

ради  від 23.12.2020 №02/VIІI-94 «Про 

затвердження програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я первинного рівня 

надання медичної допомоги у місті 

Краматорську на 2021-2022 роки»  

 
 
 
 У зв’язку із збільшенням тарифів на енергоносії для закладів охорони здоров’я, 
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 №02/VIІI-94 «Про затвердження 

програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я первинного рівня 

надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки» (далі - Програма), 
виклавши Розрахункову потребу витрат на виконання Програми в новій редакції (додається). 

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28.07.2021 №12/VIII-
673 «Про  внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VІII-94 «Про 

затвердження програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

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

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу повноважень.  
 
 
 
 
 

Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 



Додаток 
до рішення міської ради  
24.11.2021 № 20/VIII-1067 

 
 
 

РОЗРАХУНКОВА ПОТРЕБА ВИТРАТ 
на виконання програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги  

у місті Краматорську на 2021-2022 роки 
 

№ 

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 у Центрах 

первинної медико-санітарної допомоги 

м. Краматорська, у т.ч.: 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

3543,9 - 

1) фізіотерапевтична служба (5,0 

штатних посад) 
2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» та «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 
 

568,7 - 

2) централізована стерилізаційна (1,0 

штатна посада) 
2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1»  
 

116,7 - 

3) рентгенологічна служба (7,5 штатних 

посад) 
 

2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» 
 

822,6 - 

4) господарська служби (охорона 

будівель), 21,0 штатна посада 
  

2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської 

ради 
 

2035,9 - 

            
 



           Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 

2. Забезпечення роботи медичної комісії 

на призовній дільниці Краматорського 

міського територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки (6,0 штатних посад) 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

652,2 652,3 

3. Забезпечення роботи служби з огляду 

громадян, що померли вдома (5,5 
штатних посад) 
 

2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

873,9 885,7 

4. Збереження доступності медичних 

послуг вдома (виклик лікаря до дому), 

6,0 штатних посад 
 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської 

ради 

1317,2 - 

5. Покращення матеріально-технічної 

бази Центрів  
2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

4653,3 3076,9 

6. Забезпечення виконання лабораторних 

обстежень для населення міста 

закладами охорони здоров’я, які не 

увійшли до гарантованого державою 

мінімального пакету послуг 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» та «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

200,9 - 

7. Збереження середньої заробітної плати 

працівників, які проходять службу у 

збройних силах України (2 штатні 

посади) 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

224,5 234,2 

8. Утримання штатних посад лікарів-
інтернів (3,0 штатні посади на 7 

місяців) 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

174,9 - 

9. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 
ради 

5500,0 5841,0 



           Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 
10. Забезпечення заходів щодо 

запобігання поширенню на території 

міста Краматорська гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої корона-вірусом SARS-
CoV-2 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

26801,3 4500,0 

11. Забезпечення додаткових щомісячних 

стимулюючих доплат медичним 

працівникам, які залучаються до 

лікування хворих на вірусну 

пневмонію з невизначеним статусом та 

підозрою на COVID-19 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

4482,7 - 

 Разом   48424,8 15190,1 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                             Ігор СТАШКЕВИЧ 
 


