
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми розвитку та підтримки закладів 
охорони здоров’я, які належать до спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки  
та надання населенню області медичних 
послуг понад обсяг, передбачений  
програмою державних гарантій медичного  
обслуговування населення 

                  Тридцять сьома  
                  позачергова сесія  
                  сьомого скликання 
 

 
 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", нормами Бюджетного кодексу України, 
Законами України "Основи законодавства України про охорону здоров’я",  
"Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та на 
виконання Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я Миколаївської області на 
2019-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2018 року  
№ 32, обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 
Внести до обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони 

здоров’я, які належать  до спільної власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню 
області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24 грудня 2019 року № 8 (зі змінами та доповненнями), зміни 
та доповнення, що додаються.  

 
 
 
 Голова обласної ради                                                       Вікторія МОСКАЛЕНКО 



Додаток 2  
                                                                                                                                                                                    до Програми 

 
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до ЗАВДАННЬ І ЗАХОДІВ  
щодо виконання обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, 

 які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області,   
на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений  

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення 
 

 

№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Перелік 
 заходів Програми 

Строк 
виконан-

ня 

Відповідальні 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

Щорічні 
орієнтовні 

обсяги 
фінансування 
* (вартість), 
тис. гривень 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СПІЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2. Оновлення 
матеріально-
технічної бази 
закладів охорони 
здоров’я, які 
належать до спільної 
власності 
територіальних 
громад, сіл, селищ, 
міст Миколаївської 
області,  для 
реалізації державних 

2.1. Придбання 
медичного обладнання та 
предметів  
довгострокового 
користування;  
 (додаток 2.2).   

2020-
2022 
роки 

Управління  охорони 
здоров’я обласної 
державної 
адміністрації, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства, 
комунальні заклади та 
заклади охорони  
здоров’я Миколаївської 
обласної  ради 

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що склались 
на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 
медичної субвенції, 
що склались за станом 
на 01.04.2020 року, 
державний бюджет, 
субвенції з місцевих 
бюджетів,  інші 

61323,800 
 
 



2 
Продовження додатка 2  
до Програми 

 
1 2 3 4 5 6 7 

гарантій медичного 
обслуговування 
населення за 
програмою медичних 
гарантій  

джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством

 2.2. Проведення 
капітальних ремонтів, 
будівництва, 
реконструкції та 
реставрації інших 
об’єктів (додаток 2.3) 

2020-
2022 
роки 

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
управління 
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства, 
комунальні заклади  

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що склались 
на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 
медичної субвенції, 
що склались за станом 
на 01.04.2020 року, 
державний бюджет, 
субвенції з місцевих 
бюджетів, інші 
джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством

103 559,746 

Разом за завданням  2  164 883,546 

8. Заходи, спрямовані  
на запобігання 
виникненню і 
поширенню, 
локалізацію та 
ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій 
гострої респіраторної 

8.1.  Забезпечення 
додаткових виплат до 
заробітної плати 
медичним та іншим 
працівникам, які 
безпосередньо зайняті на 
роботах з ліквідації 
захворювання на 

2020 Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства  

Обласний бюджет 9186,800 



3 
Продовження додатка 2  
до Програми 

 
1 2 3 4 5 6 7 

хвороби (COVID-19), 
спричиненої 
коронавірусом  
SARS-CoV-2  

коронавірусну хворобу 
(COVID-19), та бригад 
лікарів, середнього, 
молодшого медичного та 
іншого персоналу, який 
буде задіяний до роботи 
на період виконання 
заходів, спрямованих на 
запобігання поширенню 
на території 
Миколаївської області 
коронавірусної хвороби, 
до завершення цих 
заходів (додаток 2.13)

Разом за завданням  8                                                              26 442,400 

Усього за Програмою   245 354,546 

 
 
 
Начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації                                                             Павло ГЕОРГІЄВ 
 



Додаток 2.13  
до додатка 2 

ЗМІНИ до Р О З Р А Х У Н К У 
обсягу видатків на виконання заходів обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, 

 які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки  
 та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  

медичного обслуговування населення 
 

Заходи, спрямовані  на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,  
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Обсяг видатків 
(тис. гривень)

 

1 2 3

1. 
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"  

Миколаївської обласної ради 
 Забезпечення додаткових виплат до заробітної плати медичним та 

іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 
захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19)

6250,0 

Придбання лікарських засобів , виробів медичного призначення, засобів 
індивідуального захисту та дезінфекційних засобів

5000,0 

Придбання продуктів харчування для пацієнтів , хворих на 
коронавірусну хворобу (COVID-19) та госпіталізованих з підозрою на 
інфікування 
 

400,0 

Проведення поточного ремонту відділення анестезіології  та інтенсивної 
терапії  
 

2000,0 

Забезпечення підвезення медичних та інших працівників до закладу 
охорони здоров’я 

500,0 

 Орієнтовна Орієнтовна Орієнтовний 



2 
 

Продовження додатка 2.13  
                                                                                                                                 до додатка 2 

 
1 2 3

Придбання медичного обладнання, а саме: кількість  
(од.) 

ціна  
за одиницю 
(гривень)

обсяг видатків 
(тис. гривень) 

 апарат штучної вентиляції легенів 4 1300,0 5200,0 
кисневий концентратор 20 45,0 900,0 
монітор пацієнта 2 250,0 500,0 
пересувний рентгенапарат 1 750,0 750,0 
Разом 7350,0 
Разом за заходами КНП "Миколаївський обласний центр лікування 
інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради

21500,0 

 Всього за заходом 8 26442,4 

 
 
 
 

Начальник управління  охорони  
здоров’я облдержадміністрації                                                                                                          Павло ГЕОРГІЄВ 

 



                                                                                                                                                                                         Додаток 2.2  
до додатка 2 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО Р О З Р А Х У Н К У 
обсягу видатків на виконання заходів обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, 

 які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на  2020-2022 роки  
та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою  

державних гарантій медичного обслуговування населення  
 

ПРИДБАННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ 
 

№  
з/п 

Назва закладу 

Капітальні придбання

Найменування товару довгострокового 
користування 

 та обладнання 

Обґрунтування необхідності 
придбання 

Сума 
 на 2020-2022 

роки (тис. 
гривень) 

 

1 2 3 4 5 
2. 

 
Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
"Миколаївська 
обласна дитяча 
клінічна 
лікарня" 
Миколаївської 
обласної ради 

Зволожувач респіраторний автоматичний (2 
од.)  

Заміна морально та фізично 
зношеного обладнання

216,400 

Апарат штучної вентиляції легенів (2 од.) Поліпшення надання медичної 
допомоги дітям

1 200,000 

Комп'ютерна система Виконання вимог Національної 
служби здоров’я України в 
частині комп’ютеризації

400,000  

Пересувний рентгенапарат Поліпшення надання медичної 
допомоги дітям

750,000 

Автоматичний імунохемілюмінісцентний 
аналізатор для визначення концентрації  
імуносупресантів (такролімус, циклоспорін, 
метотрексат) в крові пацієнтів

Поліпшення надання медичної 
допомоги дітям 

2200,000 

ВСЬОГО:   4766,400 
 ВСЬОГО    61 323,800 

Начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації                                    Павло ГЕОРГІЄВ 



                                                                                                                                                                                         Додаток 2.3  
до додатка 2 

 
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, до Р О З Р А Х У Н К У 

обсягу видатків на виконання заходів обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які 
належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та 
надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення 
 

ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ, БУДІВНИЦТВА,  
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ 

(тис. гривень) 

№  
з/п 

Назва закладу Напрями спрямування 
Обґрунтування необхідності 

проведення ремонту 

Сума 
 на 2020-2022 

роки  
 

1 2 3 4 
4. Комунальне 

некомерційне 
підприємство 
"Миколаївський 
обласний центр 
онкології" 
Миколаївської 
обласної ради 

Проведення капітального ремонту 
суміщеного плаского покриття та 
термомодернізації горищного 
перекриття будівлі лікувального 
корпусу (літера А-3) Миколаївського 
обласного онкологічного диспансеру 
за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Миколаївська,18 
 

Поліпшення умов перебування 
онкологічних хворих у стаціонарі 

6899,362 

 ВСЬОГО  45 891,821 
ВСЬОГО   103 559,746 

 
 
Начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації                                    Павло ГЕОРГІЄВ 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
від ______2020 року № ____ 
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, 
що вносяться до обласної Програми  розвитку та підтримки закладів охорони 

здоров’я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, на  2020-2022 роки та надання населенню 
області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення 
 

1. Абзац 1 пункту 6 додатку 1 до Програми викласти в наступній 
редакції: 
«Очікуваний обсяг фінансування Програми становить 245 354,546 тисяч 
гривень. 
 

2. Додаток 2 до Програми, а саме заходи 2.1 та 2.2. завдання 2, захід 8.1 
завдання 8 Розділу 1 викласти в редакції, що додається.  

 
3. Внести зміни та доповнення  до пункту 2 додатку   2.2, пункту 4 

додатку  2.3 та пункту 1 додатку 2.13 додатку 2 та викласти їх в редакції, що 
додається. 

 
4. Графу «Усього за Програмою»  викласти в наступній редакції  

«245 354,546». 
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