
                                                                                                                                                                                                        
Додаток   1                  

                                   До Комплексної Програми розвитку
                                                                                                                                                                     Комунального некомерційного  підприємства 

                                                                                                                                                   «Оржицький   центр первинної медико-санітарної допомоги»
на 2019-2021 роки      

 

План заходів 
комплексної Програми розвитку комунального некомерційного підприємства

«Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги »  
на 2019-2021 роки

 

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми

Строк
виконан

ня
заходу

Джерела
фінансування

Сума, тис.
грн.

2019
2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Придбання
предметів,
матеріалів,

обладнання та
інвентарю

- господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших 
малоцінних предметів;
- паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;
- канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу та ін.;
- інших товарів.

2019-
2021рр.

Бюджетні кошти 230,0 230,0 230,0 

Власні кошти 
підприємства

0 0 0 

Кошти сільських 
та селищних рад

250,0 250,0 250,0

2

Придбання
медикаментів та

перев’язуваль
них матеріалів

- лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів;
- виробів медичного призначення;
- технічних засобів;
- дезінфікуючих засобів та інше.

2019-
2021рр.

Бюджетні кошти 80,0 80,0 80,0 
Власні кошти 
підприємства

0 0 0 

Кошти сільських 
та селищних рад

200,0 200,0 200,0

3 Оплата послуг
(крім

комунальних):

- послуг телефонного зв’язку, Інтернет, програмного забезпечення та 
супроводження, інформаційних послуг;
- створення та впровадження локальних мереж;
- з поточного ремонту, технічного, програмного обслуговування 
техніки, обладнання та приміщень;
- послуг з установки, повірки, експертизи  лічильників та іншого 
обладнання;

2019-
2021рр.

Бюджетні кошти 260,0 260,0 260,0 

Власні кошти 
підприємства

0 0 0 



- послуг з вивезення рідких відходів;
- інших послуг.

Кошти сільських 
та селищних рад 100,0 100,0 100,0

4
Видатки на

відрядження
- відрядження разового характеру;
- видатки на відрядження (курси підвищення кваліфікації).

2019-
2021рр.

Бюджетні кошти 0 0 0
Власні кошти 
підприємства

5,0 5,0 5,0 

5

Оплата
комунальних

послуг та
енергоносіїв

- послуги теплопостачання;
- оплата водопостачання та водовідведення;
- оплата електроенергії;
- оплата природного газу;
та інші

2019-
2021рр.

Бюджетні кошти 630,0 630,0 630,0 
Власні кошти 
підприємства

0 0 0 

Кошти сільських 
та селищних рад

700,0 700,0 700,0

6

Окремі заходи
по реалізації
державних

програм

- підвищення кваліфікації кадрів, участь у конференціях, навчання 
відповідальних за охорону праці, цивільний захист та інше

2019-
2021рр.

Бюджетні кошти 0 0 0 
Власні кошти 
підприємства 

5,0 5,0 5,0

7
Інші виплати
населенню

- відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 
безоплатно або на пільгових умовах відповідно до законодавства;

2019-
2021рр.

Бюджетні кошти 100,0 100,0 100,0

Кошти сільських та 
селищних рад

165,0 165,0 165,0

8 Інші видатки -сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафі, пені, тощо
2019-
2021рр. Власні кошти 

підприємства
1,0 1,0 1,0 

9
Капітальні

видатки

-придбання автоматичного гематологічного аналізатора крові на 20 
параметрів- 200 тис.грн.;
-придбання лабораторного та іншого обладнання- 400,0 тис.грн.,
-придбання автотранспорту для надання медичної допомоги на дому-
500,0 тис.грн.;
- придбання житла для лікаря ПМСД- 400,0 тисгрн.;

2019-
2021рр.

Бюджетні кошти 900,0 - -

Кошти сільських та 
селищних рад

200,0 200,0 200,0

Всього, у т.ч.:    3826,0
2926,0 2926,0

 Бюджетні кошти   2200,0 1300,0 1300,0
 Власні кошти підприємства   11,0 11,0 11,0

Кошти сільських та селищних рад 1615,0 1615,0 1615,0

             



                    Головний лікар КНП  «Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги»                                        Г.В.Ворона


