
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 22.12.2021 № 22/VIII-1183 

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»  
 
 
 
 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 № 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 Розрахункову  потребу витрат на виконання Програми та 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  у новій редакції (додаються). 

 2. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 28.07.2021 №12/VIII-
674 та від 27.08.2021 № 14/VІII-800. 

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

 
 
 
 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 



Додаток  
до рішення міської ради  
22.12.2021 № 22/VIII-1183 

 
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 

 5875,5 1004,5 

1) забезпечення роботи медичної комісії на 

призовній дільниці Краматорського міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (10,0 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 1004,5 

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 - 

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  

389,7 422,4 



 
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 «Стома-
тологічна поліклініка № 1»  та «Стоматологічна 

поліклініка № 2»  Краматорської міської ради 
 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 електростанції; особи з 

інвалідністю; особи, які постраждали від торгівлі 

людьми та почесні громадяни міста 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Стома-
тологічна поліклініка № 1» та «Стоматологічна 

поліклініка № 2» Краматорської міської ради 
 

 
14 774,4 

 
       1135,2 

5. Забезпечення надання ортодонтичних послуг з 

виготовленням ортодонтичних препаратів та 

протезів дітям пільгової категорії населення: 

особам з інвалідністю, сиротам, постраждалим від 

аварії на ЧАЕС та дітям з багатодітних сімей. 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Стома-
тологічна поліклініка № 1» та «Стоматологічна 

поліклініка № 2»  Краматорської міської ради 
 

216,0     - 

6. Збереження середньої заробітної плати 

працівників, які проходять службу у збройних 

силах України (7,0 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»  Краматорсь-
кої міської ради 

757,6       692,9 

7. Інші поточні видатки (оплата послуг (крім 

комунальних)) 
2021-2022 

роки 
комунальні некомерційні підприємства «Міська 

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

712,4       2091,1 

8. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2021-2022     20100,0    21823,0 



роки об’єднання», «Стоматологічна поліклініка № 1», 

«Стоматологічна поліклініка № 2» Краматорської 

міської ради 
9. 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    - 

10. Забезпечення додаткових щомісячних стиму-
люючих 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   - 

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 
 

1 380,0 
 

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 46 604,8 

13. Фінансова підтримка комунального некомер-
ційного підприємства «Дитяче територіальне 

медичне об’єднання» Краматорської міської ради  

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:   153 608,0 75153,9 
 

 
 
Секретар міської ради                                                             Ігор СТАШКЕВИЧ



 
 
 

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, на виконання Програми спрямовуються на реалізацію заходів, а саме:  
 3.1. Забезпечення роботи медичної комісії на призовній дільниці Краматорського 

міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки;  

 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; 
- особи, які постраждали від торгівлі людьми (постанови Кабінету Міністрів України 

від 19.09.2012 № 868 та від 26.05.2021 № 531). 
3.7. Збереження середньої заробітної плати працівників, які проходять службу у 

збройних силах України. 



3.8. Забезпечення надання ортодонтичних послуг з виготовленням ортодонтичних 

препаратів та протезів дітям пільгових категорій населення:  
- інвалідам;  
- сиротам;  
- постраждалим від аварії на ЧАЕС;  
- дітям з багатодітних сімей. 

 
4. Порядок безоплатного надання медичних послуг 

 

4.1. Забезпечення роботи медичної комісії на призовній дільниці Краматорського 

міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться на 

підставі рішень виконкому Краматорської міської ради, в яких передбачається: 
організація приписки та  проведення чергових призовів громадян України на строкову 

військову службу; 
направлення комунальними некомерційними підприємствами (медичними закладами 

міста) для роботи в медичній комісії лікарів-спеціалістів, медичних сестер та молодших 

медичних 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; особи з інвалідністю, почесні громадяни міста та  
особи, які постраждали від торгівлі людьми. 

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. 
 

4.7. Забезпечення надання ортодонтичних послуг з виготовленням ортодонтичних 

препаратів та протезів дітям пільгових категорій населення: дітям з інвалідністю, сиротам, 

постраждалим від аварії на ЧАЕС, дітям з багатодітних сімей (кожна дитина пільгової 

категорії має право протягом року на безкоштовне лікування на суму не більше 1820,0 грн) 
4.8. Надання медичних стоматологічних послуг (оплати лікування) визначених в 

п.п.4.5. - 4.7. здійснюється згідно прейскурантів цін на платні стоматологічні послуги за 

маловитратними технологіями, затверджених рішеннями виконкому 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. – 4.7. 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. – 4.7. 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 акту 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 Краматорської 

міської ради покладається на комунальні некомерційні підприємства - заклади охорони 

здоров’я. 
 
 
 
 
 


