
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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

       Шоста позачергова  сесія  
        восьмого  скликання 
 

 
 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", керуючись нормами Бюджетного кодексу 
України, Законами України "Основи законодавства України про охорону 
здоров’я",  "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення", 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                                                            Ганна ЗАМАЗЄЄВА 
 



 
Додаток 2 до Програми 

 
 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
 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 
виконання

Відповідальні  
виконавці 

Джерела  
фінансування 

Щорічні 
орієнтовні 

обсяги 
фінансування 
* (вартість), 
тис. гривень  

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 2. НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ОБЛАСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПОНАД ОБСЯГ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ПРОГРАМОЮ 
ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

«11. Здійснення 
підтримки 
комунальних 
некомерційних 
підприємств при 
проведенні заходів з 
оптимізації 
установи» 

1.Додержання 
законодавства з оплати 
праці при проведенні 
заходів з оптимізації 
установи»   

2021-2022 Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
комунальні некомерційні 
підприємства та 
комунальні заклади 
Миколаївської обласної 
ради 

Обласний  бюджет,   
державний                  
бюджет, інші джерела, 
не заборонені чинним 
законодавством 

У межах 
наявного  
фінансового 
ресурсу 
обласного 
бюджету 
 
 

               
Разом за завданням 11     » 
Усього за Програмою    

  
Начальник управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації                                                                  Павло ГЕОРГІЄВ 
 



                               
Додаток 2.15 
до додатка 2 до Програми 

 
 
 

Р О З Р А Х У Н О К 
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 
 
 

Здійснення підтримки комунальних некомерційних підприємств при 
проведенні заходів з оптимізації установи 

 (тис. гривень) 
 

Найменування видатків Орієнтовний обсяг фінансування
Додержання чинного законодавства з 
оплати праці під час проведення 
заходів з оптимізації установи

У межах наявного фінансового 
ресурсу обласного бюджету 

 
 

 
Заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації                      Оксана ЧЕРНЕНКО 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
 
 
 
 

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 
 
 

У додатку 2 "Завдання і заходи 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": 
1. У графі 7 «Щорічні орієнтовні обсяги фінансування* (вартість), 
тис.гривень» розділу 1 "Розвиток та підтримка закладів охорони здоров’я, які 
належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Миколаївської області ": 

1) у підпункті 1.2. пункту 1  цифри «2970,0» замінити цифрами «2106,0»; 
2) у підпункті 3.2 пункту 3 цифри «584,4» замінити цифрами «512,4»; 
3) у підпункті 3.3 пункту 3 цифри «2500,0» замінити цифрами «2000,0». 

2. Підпункт 4.3 пункту 4 розділу 1  "Розвиток та підтримка закладів охорони 
здоров’я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, 
міст Миколаївської області " викласти у такій редакції:  

«Придбання  обладнання для спеціалізованих шпиталів, визначених для 
госпіталізації  пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19, 
проведення капітального ремонту та/або  реконструкції системи газопостачання 
кисню  тощо». 

3. У графі  «Найменування видатків» додатка 2.8 до додатка 2 до Програми  
позицію «Придбання обладнання та предметів довгострокового використання» 
викласти у такій редакції:  
«Придбання  обладнання для спеціалізованих шпиталів, визначених для 
госпіталізації  пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19, 
проведення капітального ремонту та/або  реконструкції системи газопостачання 
кисню  тощо». 
4.У розділі 2 «Надання населенню області  медичних послуг понад обсяг, 
передбачений  програмою державних гарантій медичного обслуговування 
населення» : 
1) пункт 6 викласти у такій реакції:  



2 
 

«Забезпечення роботи військово-лікарської комісії при обласному 
військовому комісаріаті у 2021 році»; 
2) у графі 7 «Щорічні орієнтовні обсяги фінансування* (вартість), тис.гривень» 
пункту 6  цифри «650,0» замінити словосполученням «У межах наявного 
фінансового ресурсу обласного бюджету». 
3) доповнити після заходу 10 новим заходом 11, виклавши його у редакції, що 
додається; 
4) доповнити додаток 2 після додатка 2.14 новим додатком 2.15, виклавши його 
у редакції, що додається. 

 
 

Заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації                                 Оксана ЧЕРНЕНКО 
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