
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  24.12.2019 № 13/5 

       с. Боратин 

 

Про Програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного  підприємства «Луцький районний  

центр первинної медико-санітарної допомоги»  

на 2020 рік. 

 

 

        Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

         1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 

рік (додається). 

         2. Постійним комісіям сільської ради розглядати хід реалізації Програми та вносити 

відповідні пропозиції на розгляд сесії сільської ради. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О. Яручик  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                     рішення Боратинської  

                                                                        сільської ради 

                                                                                                 від 24.12.2019 № 13/5 

 

ПРОГРАМА 

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» 

на 2020 рік 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення Програми КНП «Луцький районний ЦПМСД» 

 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади           

про розроблення програми 

 

2. Розробник Програми Боратинська сільська рада 

3. Співрозробники Програми КНП «Луцький районний ЦПМСД» 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Боратинська сільська рада,  

КНП «Луцький районний ЦПМСД» 

5. Учасники Програми Боратинська сільська рада,  

КНП «Луцький районний ЦПМСД» 

6. Термін реалізації Програми 2020 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми  

Сільський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

1 135,865 тис. грн.  

 

 

  

Загальні положення 

 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного 

кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

У Програмі визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню 

кваліфікованої медичної допомоги працівниками комунального некомерційного 

підприємства «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

мешканцям Боратинської ОТГ Луцького району.  

Медичним закладом для надання первинної медичної допомоги мешканцям 

Луцького району визначено комунальне некомерційне підприємство «Луцький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги». На даний час підприємство є профільним 

медичним закладом, забезпечено необхідним кадровим потенціалом та матеріально-



технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання 

висококваліфікованої медичної допомоги.   

 

 

Мета програми 

 

Основна мета виконання програми – створення належних відповідних умов надання 

якісної, своєчасної медичної допомоги населенню громади; забезпечення профілактики, 

діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я; розвиток 

медичної бази шляхом технічного забезпечення. 

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових 

інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та 

матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише 

за умови раціонального використання наявних фінансових ресурсів для оплати послуг, які 

будуть надаватися комунальному некомерційному підприємству «Луцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги».  

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Програмою визначено такі основні завдання:  

- надання фінансової підтримки підприємству для забезпечення медичного  

обслуговування населення (шляхом надання йому кваліфікованої планової первинної 

медико-санітарної допомоги); 

- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки; 

-  здача майна в оренду. 

 

Фінансова підтримка виконання програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів сільського бюджету. 

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2020 рік 

відображено у додатку до програми. 

Комунальне некомерційне підприємство «Луцький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» має бути включено до мережі розпорядника бюджетних 

коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання. 

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним 

некомерційним підприємством «Луцький районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» до Боратинської сільської ради щоквартально. 

 

 

 

 

 

 


