
      

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 листопада 2021 року   
 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням                                                                                                                                                            

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я м.Конотоп на 2021 рік 

 

Відповідно до статей 89, 91 Бюджетного кодексу України, статті 78 

Господарського кодексу України, пункту 22 частини1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення»,  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я»,  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні», на виконання Постанов Кабінету 

Міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань», від 03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення 

інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами», наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 30.03.1994 №42 «Про порядок 

безкоштовного забезпечення продуктами  дитячого харчування дітей першого 

та другого року життя», з метою забезпечення стабільної роботи КНП КМР 

«Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» та КНП КМР «Конотопська міська 

лікарня» відповідно до їх функціональних призначень, підвищення якості та 

доступності надання медичної допомоги населенню, поліпшення умов праці 

медичних працівників, матеріально-технічного оснащення, забезпечення  

раціонального використання бюджетних коштів, пільгового забезпечення  

мешканців Конотопської міської територіальної громади лікарськими засобами  

та  виробами  медичного  призначення  
 

міська рада вирішила: 
 

1.Внести зміни до заходів Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними підприємствами 

міста Конотоп на 2021 рік та її паспорту з необхідним фінансуванням  згідно з 



додатком, виклавши додаток до програми та паспорт програми в новій редакції 

(додається). 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та 

спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова Гребеник Т.В.).                
 

 

 

 

Міський голова        Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням                                                                                                                                                            

населення комунальними некомерційними підприємствами 

охорони здоров’я м.Конотоп на 2021 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Конотопської міської ради  

2. Розробник Програми Виконавчий комітет Конотопської міської 

ради, сектор міської ради з питань охорони 

здоров`я та праці 

3. Співрозробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 

Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня ім. академіка 

Михайла Давидова» (далі КНП КМР 

«Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова), 

Комунальне некомерційне підприємство 

Конотопської міської ради «Конотопська 

міська лікарня» (далі КНП КМР «Конотопська 

міська лікарня») 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконавчий комітет Конотопської міської 

ради, сектор міської ради з питань охорони 

здоров`я та праці 

5. Термін реалізації 

Програми 

Протягом 2021 року 

6. Перелік джерел 

фінансування, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Конотопської міської територіальної 

громади, субвенції з Державного бюджету, 

субвенції з інших місцевих бюджетів  

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для виконання 

Програми  

 

Бюджет Конотопської 

міської територіальної 

громади    24924696,00 грн. 

 

Субвенції з обласного 

бюджету                     

 

Субвенції  

з інших місцевих 

бюджетів: 

2939053,00 грн.   

 

Всього:     28125252,00 грн. 
 

 

 

 

 



 

 

 


