
ДООПРАЦЬОВАНО 07.12.22 

 

ПРОЄКТ № 1435 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» _________ 2022 року                                                                  № ______ 

 

 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської  

ради від 02 лютого 2021 року № 92  

«Про затвердження Програми  

розвитку галузі охорони  

здоров'я на 2021-2025 роки» (зі змінами) 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, пунктом 22 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення»,  Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 

2021 року № 92 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я 

на 2021-2025 роки» (зі змінами) та заходи щодо реалізації Програми розвитку 

галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки викласти у новій редакції згідно з 

додатком. 

 

 

 

Секретар міської ради                               Олег КОЛЮКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Бондарь 35 83 16 



 

 

Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради 

«_____» __________ 2022 року  № ______ 
 

 

Напрями реалізації та заходи Програми розвитку галузі охорони здоров’я на 2021–2025 роки  

(нова редакція) 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Виконавці 
Перелік заходів 

Програми 

Термін 

вико-

нання 

заходу 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансу-

вання 

(вартість), 

тис. грн 

у тому числі: 

Результат 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

І Надання якісних та доступних медичних послуг   
1 Медико-

соціальне 

забезпечення 

пільгових 

категорій 

населення 

Заклади охорони 

здоров'я міста 
1.1. Забезпечення 

безоплатними 

лікарськими засобами у 

разі амбулаторного 

лікування окремих груп 

населення за певними 

категоріями захворювань, 

зокрема хворих на 

рідкісні (орфанні) 

захворювання, у тому 

числі учасників бойових 

дій, учасників АТО/ООС 

та членів їх сімей 

2021-

2025 

Загальний 

фонд 

міського 

бюджету 

(далі – ЗФ) 

33700,1 4550,8 5647,6 8090,0 7506,9 7904,8 

Підвищення 

тривалості та 

якості життя 

пацієнтів, зокрема 

хворих на рідкісні 

(орфанні) 

захворювання. 

Зниження рівня 

захворюваності та 

інвалідності 

дитячого та 

дорослого 

населення 
Заклади охорони 

здоров'я міста 
1.2. Забезпечення дітей, 

хворих на 

фенілкетонурію або з 

іншими рідкісними 

(орфанними) 

захворюваннями, 

лікувальним харчуванням 

2021-

2025 

ЗФ 3704,5 442,1 705,2 1488,4 520,6 548,2 

Підвищення 

тривалості та 

якості життя дітей,  

забезпечення їх 

розвитку 

Заклади охорони 

здоров'я міста 
1.3. Забезпечення дітей з 

інвалідністю підгузками 
2021-

2025 ЗФ 3853,8 578,3 599,5 1253,3 693,0 729,7 

Покращення 

якості життя 

пацієнтів 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Заклади охорони 

здоров'я міста 
1.4. Забезпечення осіб з 

інвалідністю технічними 

засобами (кало-, 

сечоприймачами та ін.) 

2021--

2025 
ЗФ 5556,3 573,8 1180,1 1566,1 1089,3 1147,0 

Покращення 

якості життя 

пацієнтів 

Управління 

охорони здоров'я, 

КНП 

«Територіальне 

стоматологічне 

об’єднання» 

Кропивницької 

міської ради» 

1.5. Забезпечення 

пільгових категорій 

населення безкоштовним 

зубопротезуванням та 

лікуванням 

стоматологічних 

захворювань, у тому 

числі учасників бойових 

дій, учасників АТО/ООС 

та членів їх сімей 

2021-

2025 

ЗФ 14960,7 1549,4 2037,0 3774,3 3800,0 3800,0 

Максимальне 

охоплення  

профілактикою та 

лікуванням 

стоматологічних 

захворювань 

пільгових та 

незахищених 

категорій 

населення міста 

Заклади охорони 

здоров'я міста 
1.6. Надання стаціонарної 

та амбулаторної медичної 

допомоги учасникам 

бойових дій, ветеранам 

війни, учасникам 

АТО/ООС та членам їх 

сімей 

2021-

2025 

ЗФ 2414,5 346,9 458,9 458,7 550,0 600,0 

Забезпечення 

якісною та 

доступною 

медичною 

допомогою 

учасникам 

бойових дій, 

ветеранам війни, 

учасникам 

АТО/ООС та 

членам їх сімей    
Заклади охорони 

здоров'я міста 
1.7. Забезпечення дітей, 

хворих на цукровий 

діабет, ланцетами та 

голками інсуліновими 

2021-

2025 
ЗФ 1909,0 224,6 264,5 810,8 296,7 312,4 

Покращення 

якості життя дітей 

Заклади охорони 

здоров'я міста 
1.8. Забезпечення 

молочними сумішами 

дітей першого року 

життя, народжених від 

ВІЛ-інфікованих дітей 

2022-

2025 

ЗФ 132,8  13,9 38,9 40,0 40,0 

Протидія 

поширенню 

хвороб, 

зумовлених 

вірусом 

імунодефіциту 

людини (ВІЛ) 

 ВСЬОГО  ЗФ 66231,7 8265,9 10906,7 17480,5 14496,5 15082,1  
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 Забезпечення 

медичного 

огляду 

призовників та 

допризовників 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

2.1. Утримання медичної 

комісії при міському 

комісаріаті 

2021-

2025 

ЗФ 13715,0 1110,2 3014,8 3200,0 3200,0 3200,0 

Забезпечення 

проведення 

якісного та 

своєчасного 

медичного 

обстеження 

призовників 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

2.2. Проведення 

медичного огляду 

призовників та 

доопризовників 

2021-

2025 

ЗФ 4987,8 707,4 751,1 2307,3 595,2 626,8 

Забезпечення 

проведення 

якісного та 

своєчасного 

огляду 

призовників, 

доопризовників 

 ВСЬОГО  ЗФ 18702,8 1807,6 3765,9 5507,3 3795,2 3826,8  

3 Забезпечення 

медичних 

оглядів 

працівників 

бюджетних 

закладів міста 

Заклади охорони 

здоров'я міста 
Проведення медичних 

оглядів та тестування 

працівників бюджетних 

закладів міста 

2021-

2025 

ЗФ 4731,0 801,6 830,0 1095,7 976,0 1027,7 

Підвищення 

тривалості та 

якості життя 

4 Профілактика 

інфекційних 

захворювань 

Заклади охорони 

здоров'я  

Забезпечення вакцинами 

закладів охорони здоров'я 

у разі відсутності 

централізованих 

постачань 

2022-

2025 

ЗФ 147,5  47,5  50,0 50,0 

Зниження рівня 

інфекційних 

захворювань та 

запобігання 

летальних 

випадків 

 

ІІ 

 

Розвиток, підтримка та координація діяльності закладів охорони здоров'я комунальної власності міста 
5 Фінансова 

підтримка 

комунальних 

некомерційних 

підприємств 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

5.1. Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв, 

заробітної плати з 

нарахуванням 

працівникам підприємств 

та ін. 

2021-

2025 

ЗФ 309917,5 48923,0 71248,4 62746,1 63000,0 64000,0 

Стабільне 

функціонування 

закладів охорони 

здоров'я 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

5.2. Заходи з 

протидії коронавірусу 

COVID-19, у тому числі 

матеріальне 

стимулювання медичних 

працівників 

2021 

ЗФ 1991,0 1991,0 
  

 
      

Зниження рівня 

інфекційних 

захворювань та 

запобігання 

летальних 

випадків 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  КНП «Центральна 

міська лікарня» 

Міської ради 

міста 

Кропивницького» 

5.3. Демонтаж аварійного 

генератора радону 

(барботера) 

2021 

ЗФ 283,0 283,0     

Недопущення 

виникнення 

надзвичайної 

ситуації 

 ВСЬОГО   312191,5 51197,0 71248,4 62746,1 63000,0 64000,0  

6 Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

охорони 

здоров'я міста 

Управління 

охорони здоров'я,  

КНП «Центральна 

міська лікарня» 

Міської ради 

міста 

Кропивницького» 

6.1. Реставрація 

терапевтичного 

відділення стаціонару  

№ 1 КНП «Центральна 

міська лікарня» Міської 

ради міста 

Кропивницького» зі 

встановленням кисневого 

генератора та 

облаштування його та 

інших закладів охорони 

здоров'я медичним 

обладнанням відповідно 

до стандартів лікування 

коронавірусної інфекції 

COVID-19 

2021 

Бюджет 

розвитку  

(далі – БР) 
16931,9 16931,9     

Підвищення якості 

та доступності 

надання медичної 

допомоги 

КНП «Центральна 

міська лікарня» 

Кропивницької 

міської ради» 

 

6.2. Реконструкція 

системи киснепостачання 

«Центральна міська 

лікарня» Кропивницької 

міської ради» 

стаціонару № 1 

 

стаціонар № 2 

2021-

2022 

 

 

 

 

 

БР 

 

ДБ 

(субвенція) 

 

 

 

 

 

3493,2 

 

765,3 

 

 

 

 

 

 

3493,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765,3 

 

   

Покращення 

якості надання 

медичної 

допомоги 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

6.3. Проведення 

капітальних та поточних 

ремонтів приміщень, 

інженерних мереж та 

найпростіших укриттів 

закладів охорони здоров'я 

та забезпечення їх 

доступності для осіб з 

інвалідністю, інших 

маломобільних груп 

населення 

2021-

2025 

ЗФ 1284,7  1284,7    
Створення 

належних та 

комфортних умов 

для надання 

медичної 

допомоги БР 21723,8 6 916,6 2869,4  5814,8 6123,0 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Заклади охорони 

здоров'я міста 
6.4. Забезпечення 

сучасним медичним та 

іншим обладнанням, 

матеріально-технічним 

оснащенням 

2021-

2025 
ЗФ 270,0  270,0    Підвищення 

доступності та 

ефективності 

медичного 

обслуговування  

БР 64691,1 8357,9 11269,4 14000,0 15531,9 15531,9 

ДБ 

(субвенція) 
7708,0 7708,0     

 ВСЬОГО 116868,0 43407,6 16548,8 14000,0 21346,7 21654,9 

 

 ЗФ 1554,7  1554,7    

БР 106840,0 35699,6 14138,8 14000,0 21346,7 21654,9 

ДБ 

(субвенція) 
8473,3 7708,0 765,3    

7 Інформаційно-

технічне та 

медико-

статистичне 

забезпечення 

Управління 

охорони здоров’я 

Інформаційно-технічне 

забезпечення та медична 

статистика по галузі 

охорони здоров'я 

2021-

2025 

ЗФ 7391,6 1212,4 1137,8 1668,9 1642,7 1729,8 

Забезпечення 

збору статистичної 

та іншої 

інформації щодо 

роботи галузі для 

прийняття 

ефективних 

управлінських 

рішень 

8 Екстренна 

медична 

допомога 

(субвенція 

обласному 

бюджету) 

Управління 

охорони здоров’я 

Реєстрація 

спеціалізованого 

санітарного транспорту 

екстреної медичної 

допомоги 

2021 

ЗФ 1583,8 1583,8     

Покращення 

якості  надання 

медичної 

допомоги 

   РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ   527847,9 108275,9 104395,1 102498,5 105307,1 107371,3 

 
 ЗФ 412534,6 64868,3 89491,0 89498,5 83960,4 85716,4 

БР 106840,0 35699,6 14138,8 14000,0 21346,7 21654,9 

ДБ 

(субвенція) 
8473,3 7708,0 765,3    

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я                                                                                              Оксана МАКАРУК 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1435 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 92 

«Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я на 

2021-2025 роки» 

 

Законодавча база: статті 140, 143 Конституції України, пунктом 22 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» 

 

Обґрунтування необхідності прийняття рішення. Програма розвитку 

галузі охорони здоров'я на 2021–2025 роки   розроблена  на  підставі  законів  

України  «Основи  законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні», «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  

соціального  захисту»,  «Про  основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

в Україні» та інших нормативно-законодавчих актів та спрямована на реалізацію 

положень Конституції України щодо права на охорону здоров'я та медичну 

допомогу.  

Актуальність міської Програми обумовлена необхідністю удосконалення  

якості, своєчасності та доступності надання медичної допомоги населенню міста 

Кропивницького,  покращення  та  модернізації  матеріально-технічної  та 

лікувально-діагностичної  баз,  створення  необхідних  умов  для  перебування 

пацієнтів та роботи медичного персоналу, приведення їх до сучасних стандартів 

та вимог чинного законодавства. 

 

Мета прийняття рішення. Враховуючи зміни до бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022 рік та бюджетний запит на 2023 рік, 

фактичну та заплановану кількість наданих медичних послуг, проведених 

ремонтів та придбаного обладнання, а також коригування заходів програми у 

відповідність до вимог воєнного стану, проєктом рішення передбачено внесення 

змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 92 «Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки» 

шляхом викладення заходів щодо реалізації Програми у новій редакції. 

Порівняльна табличка з обґрунтуваннями додається. 

 

Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим комітетом. 

Даний проєкт рішення виноситься на розгляд постійних комісій з питань 

охорони здоров'я, освіти, соціальної політики, культури та спорту та з питань 

бюджету та податкової політики. 

Даний проєкт рішення виноситься на розгляд виконавчого комітету. 
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Фінансово економічне обґрунтування проєкту рішення. Виділення 

додаткових коштів з  бюджету Кропивницької міської територіальної громади не 

потребує, але забезпечує ефективне та раціональне використання видатків по 

галузі «Охорона здоров'я». 

 

 

Начальник управління охорони 

здоров'я                                                                                          Оксана МАКАРУК 



тис. грн

2022 2022 2023 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Забезпечення безоплатними лікарськими 

засобами у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення за певними категоріями 

захворювань, зокрема хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання, у тому числі  учасників 

бойових дій, учасників АТО/ООС та членів їх 

сімей

Загальний 

фонд 

міського 

бюджету 

(далі – ЗФ)

6770,3 5647,6 -1122,7

Причиною зменшення є: 

тимчасовий виїзд за кордон або за 

межі міста хворих, які отримували 

медикаменти, у тому числі 

дороговартісні та забезпечення 

лікарськими препаратами за 

гуманітарної допомоги

7129,1 8090,0 960,9
Зростання цін на лікарські 

засоби

1.2. Забезпечення дітей, хворих на 

фенілкетонурію або з іншими рідкісними 

(орфанними) захворюваннями, лікувальним 

харчуванням

ЗФ 469,5 705,2 235,7

З 01 листопада на облік стали  2 

дітей, хворих на фенілкетонурію, з 

числа ВПО

494,4 1488,4 994,0

На 2023 рік заплановано 

зростання вартості харчування 

та збільшення кількості, дітей 

хворих на фенілкетонурію

1.3. Забезпечення дітей з інвалідністю підгузками ЗФ 625,0 599,5 -25,5

У 2022 році діти з інвалідністю 

забезпечені підгузками, у тому 

числі за  рахунок гуманітарної 

допомоги

658,1 1253,3 595,2
Збільшення кількості дітей та 

зростанням вартості підгузків

1.4. Забезпечення осіб з інвалідністю технічними 

засобами (кало-, сечоприймачами та ін.)
ЗФ 982,4 1180,1 197,7

Збільшення кількості хворих та 

вартості технічних засобів
1034,5 1566,1 531,6

Збільшення кількості хворих та 

вартості технічних засобів

1.5. Забезпечення пільгових категорій населення 

безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням 

стоматологічних захворювань, у тому числі 

учасників бойових дій, учасників АТО/ООС та 

членів їх сімей

ЗФ 1141,2 2037,0 895,8

Збільшення кількості хворих та 

створення "кабінету" для лікування 

хворих на пільгові категорії

1201,7 3774,3 2572,6

Збільшення кількості хворих та 

створення "кабінету" для 

лікування хворих на пільгові 

категорії

1.6. Надання стаціонарної та амбулаторної 

медичної допомоги ветеранам війни, учасникам 

бойових дій, учасникам АТО/ООС та членам їх 

сімей

ЗФ 1190,1 458,9 -731,2 Враховуючи кількість звернень 254,9 458,7 203,8
Враховуючи очікувану кількість 

звернень

1.7. Забезпечення дітей, хворих на цукровий 

діабет, ланцетами та голками інсуліновими
ЗФ 267,6 264,5 -3,1

У межах виділених бюджетних 

призначень
281,8 810,8 529,0 Відповідно до потреби

1.8. Забезпечення молочними сумішами дітей 

першого року життя, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів

ЗФ 13,9 13,9

Підстава – спільний наказ 

Міністерства охорони здоров'я 

України, Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства 

України у справах сім'ї, молоді і 

спорту від 23 листопада 2007 року 

№ 740/1030/4145/321/614а 

0,0 38,9 38,9

Підстава – спільний наказ 

Міністерства охорони здоров'я 

України, Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства 

України у справах сім'ї, молоді і 

спорту від 23 листопада 2007 

року № 740/1030/4145/321/614а 

ЗФ 11446,1 10906,7 -539,4 11054,5 17480,5 6426,0

Обгрунтування

1 Медико-соціальне 

забезпечення пільгових 

категорій населення

ВСЬОГО

Нова 

редакція
Відхиленн

я
Обгрунтування

Чинна 

редакція

Нова 

редакція Відхилення

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА 2021-2025 РОКИ

№ з/п Зміст завдання Найменування заходу Програми
Вид 

бюджету

Чинна 

редакція



Обгрунтування

Нова 

редакція
Відхиленн

я
Обгрунтування

Чинна 

редакція

Нова 

редакція Відхилення№ з/п Зміст завдання Найменування заходу Програми
Вид 

бюджету

Чинна 

редакція

2.1. Утримання медичної комісії при міському 

комісаріаті
ЗФ 1288,4 3014,8 1726,4

Виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.01.22 № 2 

"Деякі питання оплати праці 

медичних працівників закладів 

охорони здоров'я", а саме заробітна 

плата - 20,0 тис. грн

медичні сестри -13,5 тис. грн

1356,7 3200,0 1843,3

Виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.01.22 

№ 2 "Деякі питання оплати 

праці медичних працввників 

закладів охорони здоров'я", а 

саме заробітна плата - 20,0 тис. 

грн

медичні сестри -13,5 тис. грн

2.2. Проведення медичного огляду призовників 

та доопризовників
ЗФ 536,8 751,1 214,3 Враховуючи кількість звернень 565,2 2307,3 1742,1

Враховуючи очікувану кількість 

звернень

ЗФ 1825,2 3765,9 1940,7 1921,9 5507,3 3585,4

3

Забезпечення медичних 

оглядів працівників 

бюджетних закладів міста

Проведення медичних оглядів та тестування 

працівників бюджетних закладів міста
ЗФ 880,2 830,0 -50,2 Відповідно до потреби 926,9 1095,7 168,8 Відповідно до потреби

4
Профілактика інфекційних 

захворювань

Забезпечення вакцинами закладів охорони 

здоров'я у разі відсутності централізованих 

постачань

ЗФ 47,5 47,5

Враховуючи відсутність 

центалізованих постачань, з метою 

забезпечення екстреної 

профілактики сказу було придбано 

антирабічну вакцину

0,0 0,0

5.1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 

заробітної плати з нарахуванням працівникам 

підприємств та ін.

ЗФ 34127,9 71248,4 37120,5
Відповідно до потреби, враховуючи 

діючі тарифи
35936,7 62746,1 26809,4 Відповідно до потреби

34127,9 71248,4 37120,5 35936,7 62746,1 26809,4

6.2. Реконструкція систем киснепостачання  

«Центральна міська лікарня»Кропивницької 

міської ради»

ДБ 

(залишок 

субвенції)

765,3 765,3
Використання залишку субвенції з 

державного бюджету 
0,0 0,0

ЗФ 1284,7 1284,7

На виконання рішення Виконавчого 

комітету Кропивницької міської 

ради від 09.08.2022 року № 496 з 

метою оптимізації площ приміщень

0,0 0,0

БР 5244,2 2869,4 -2374,8
Відповідно до виділених 

бюджетних призначень
5522,1 -5522,1

5

Фінансова підтримка 

комунальних 

некомерційних 

підприємств
ВСЬОГО

6 Зміцнення матеріально-

технічної бази закладів 

охорони здоров'я міста

6.3. Проведення капітальних та поточних 

ремонтів приміщень, інженерних мереж та 

найпростіших укриттів закладів охорони здоров'я 

та забезпечення їх доступності для осіб з 

інвалідністю, інших маломобільних груп 

населення

2

Забезпечення медичного 

огляду призовників та 

допризовників

ВСЬОГО



Обгрунтування

Нова 

редакція
Відхиленн

я
Обгрунтування

Чинна 

редакція

Нова 

редакція Відхилення№ з/п Зміст завдання Найменування заходу Програми
Вид 

бюджету

Чинна 

редакція

ЗФ 270,0 270,0 0,0 0,0

БР 15531,9 11269,4 -4262,5 15531,9 14000,0 -1531,9

20776,1 16458,8 -4317,3 21054,0 14000,0 -7054,0

ЗФ 0,0 1554,7 1554,7 0,0 0,0 0,0

БР 20776,1 14138,8 -6637,3 21054,0 14000,0 -7054,0

ДБ 

(залишок 

субвенції)

0,0 765,3 765,3 0,0 0,0 0,0

7

Інформаційно-технічне та 

медико-статистичне 

забезпечення

Інформаційно-технічне забезпечення та медична 

статистика по галузі охорони здоров'я
ЗФ 1481,5 1137,8 -343,7 Економія фонду зааробітної плати 1560,0 1668,9 108,9 Зростання цін

70537,0 104395,1 33858,1 72454,0 102498,5 30044,5

ЗФ 49760,9 89491,0 39730,1 51400,0 88498,5 37098,5

БР 20776,1 14138,8 -6637,3 21054,0 14000,0 -7054,0

ДБ 

(залишок 

субвенції)

0,0 765,3 765,3 0,0 0,0 0,0

Оксана МАКАРУК

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ  

Начальник управління охорони здоров'я 

6.4. Забезпечення сучасним медичним та іншим 

обладнанням, матеріально-технічним 

оснащенням 

Придбання медичного обладнання 

для КНП "Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги", КНП "Міський 

пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня" та 

КНП "Дитяча міська лікарня

Придбання медичного 

обладнання

ВСЬОГО


