
Додаток 
до рішення Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2011 року 

 №  86

Зміни до додатка до Міської програми "Діти м.Кіровограда" на 2010-2014 роки
"Заходи щодо реалізації Міської програми "Діти м.Кіровограда" на 2010-2014 роки"

Джерела фінансування (тис.грн.)
2010 2011 2012 2013 2014

№ 
п/п

Зміст завдання Зміст заходу Виконавець
Міськ.

бюджет

Обл. 
бюджет

Міськ.
бюджет

Обл. 
бюджет

Міськ.
бюджет

Обл. 
бюджет

Міськ.
бюджет

Обл. 
бюджет

Міськ.
бюджет

Обл. 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Впровадження сучасних

технологій для лікування 
дітей

Оснастити ЛПЗ 
сучасним 
обладнанням

Дитяча міська 
поліклініка 
№1,
дитяча міська 
лікарня

- -

-

266,0

34,8

201,0

27,7

209,0

167,8

2. Забезпечення лікарськими 
засобами безоплатно або 
на пільгових умовах у разі 
амбулаторного лікування 
дітей 

Забезпечити дітей 
лікарськими 
засобами 
безкоштовно або на 
пільгових умовах у 
разі  амбулаторного 
лікування згідно з 
постановою КМУ 
від 17.08.1998р
№ 1303

Дитяча міська 
поліклініка  
№1,
КЗ"Полікліні-
чне 
об’єднання 
м.Кірово-
града"

195,0

-

179,0

5,0

220,0

6,0

220,0

6,0

230,0

6,0

3. Проведення заходів по 
боротьбі з туберкульозом

Забезпечити 
проведення 
туберкуліно-
діагностики

Дитяча міська 
поліклініка 
№1

69,1 62,0 80,0 80,0 80,0
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5. Проведення безоплатного

обстеження та лікування 
дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених 
батьківського піклування,
з дитячих будинків та 
шкіл-
інтернатів, які 
утримуються за рахунок 
коштів міського бюджету

Забезпечити 
медикаментами та 
продуктами 
харчування дітей-
сиріт та дітей,
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
знаходяться на 
стаціонарному 
лікуванні

КЗ "Центра-
льна міська 
лікарня 
м.Кірово-
града",
Дитяча міська
 лікарня

5,8
5,7

30,0
15,0

30,0
15,0

30,0
15,0

30,0
15,0

6.
Вжиття заходів щодо 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань дітей

Забезпечити 
лікарськими 
засобами

Дитяча 
стоматоло-
гічна 
поліклініка

15,0 20,0 20,0 20,0 20,0

7. Забезпечення постійного 
та своєчасного виявлення 
неблагополучних сімей

Проводити 
профілактичну 
роботу з 
неблагополучними 
сім’ями

КЗ"Поліклі-
нічне 
об’єднання 
м.Кірово-
града", дитяча 
міська 
полікліка №1,
КЗ "Амбула-
торія 
загальної 
практики –
сімейної 
медицини"
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8. Висвітлення у засобах 

масової інформації 
матеріалів, які сприяють 
здоровому способу життя 
дитини (на телебаченні, 
в пресі, на радіо)

Правильне 
харчування дітей, 
особливо до року, з 
пріоритетом 
грудного 
вигодовування

Проведення 
профілактичних 
щеплень дітям всіх 
вікових категорій

КЗ"Поліклі-
нічне 
об’єднання 
м.Кірово-
града", дитяча 
міська 
полікліка №1,

КЗ "Амбула-
торія 
загальної 
практики –
сімейної 
медицини"

Всього 290,6 311,0 - 671,8 - 599,7 - 757,8 -

Начальник управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради                               Л. Пивоварчук


