
Додаток 2 

до районної цільової програми  

«Доступна медицина» на 2018-2020роки  

від 14 вересня 2018року № 326  

(в редакції рішення районної ради від 9 листопада 

2018року №337) 

 

Заходи щодо реалізації районної цільової програми 

«Доступна медицина» на 2018-2020роки 

Напрямок діяльності І. Первинна медична допомога 

№ 

з/п 

Перелік заходів Термін 

виконання 

заходів, 

роки 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування тис.  грн.,  у 

тому числі 

Очікуваний 

результат 

Всього 2018 рік 2019 рік  2020 рік 

1 Оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв  

 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги»  

Районний 

бюджет 

1743,3 233,2 750,6 759,5 Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

2 Придбання 

наркотичних та 

психотропних 

засобів 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги»  

Районний 

бюджет 

142,0 16,0 63,0 63,0 Покращення 

паліативної 

допомоги 

хворим із 

больовим 

синдромом 

3 Придбання 

туберкуліну  

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

Районний 

бюджет 

395,0 45,0 175,0 175,0 Зниження 

показника 

захворюваності 

населення 

району на 



допомоги»  туберкульоз 

4 Упорядкування 

безоплатного та 

пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами лікарів у 

разі амбулаторного 

лікування окремих 

груп населення та 

певними 

категоріями 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

350,0 150,0 100,0 100,0 Забезпечення 

безкоштовним 

пільговим 

відпуском 

медикаментів 

5 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази та 

оснащення 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

641,7 241,7 200,0 200,0 Для 

покращення 

якості 

медичної 

допомоги 

6 Оплата відряджень  2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

14,0 14,0 - - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

7 Адміністративні 

послуги 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

10,2 10,2 - - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

8 Фонд оплати праці 2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

Районний 

бюджет 

56,1 56,1 - - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 



санітарної 

допомоги»  

9 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

70,0 70,0 - - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

10 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

55,0 55,0 - - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

11 Вакцина проти 

грипу 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

30,0 30,0 - - Зниження 

показника 

захворюваності 

населення 

району на грип 

 Всього    3507,3 921,2 1288,6 1297,5  

 

 

 

 

 


