
 

УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

IV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 січня 2021 року                                 м. Стрий                                              № 119                                                 

  Про виконання Програми розвитку
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия»
Стрийської міської ради Львівської області на 2020 рік

      Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп22 п.1 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги м. 
Стрия» Стрийської міської ради Львівської області на 2020рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з охорони здоров’я та соціальгого захисту населення (Салдан І.М.) та 
заступника міського голови Х. Грех.

Міський голова                                                                    Олег Канівець



                                                                   
ПРОГРАМА

розвитку Комунального некомерційного підприємства
 «Центр первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия»

 на 2020р.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської 
області

2. Дата, номер документа про затвердження програми: Рішення сесії міської ради від «26» 
лютого 2020 року № 933

3. Розробник Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області
4. Співрозробник Програми: КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия»
5. Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради 

Львівської області
6. Учасники програми: КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги  м.Стрия»
7. Термін реалізації програми: 2020 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 4535800грн.

      Комунальне комерційне підприємство «центр первинної медико- санітарної допомоги м. 
Стрия» подає підсумковий звіт по Програмі розвитку за 2020р. Програма виконана на 
99,9%. За рахунок коштів виділених з місцевого бюджету було:
 закуплено ліків для пільгових категорій населення на суму 2900,0 тис. грн.,
 зроблено капітальний ремонт відділення по вул. Бандери,44а,
 також поточний ремонти кабінету та вхідної групи у відділенні по вул. Охримовича,6, 
проведено заміну дверей згідно припису Пожежної інспекції,
 а також придбання засобів індивідуального захисту та дизинфікуючих засобів у зв’язку з 
пендемією коронавірусу на суму 749,9тис.грн.
Програма розвиту Комунальне комерційне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги м. Стрия» на 2021рік необхідна для здійснення своєї діяльності  в 
напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально- технічної 
бази, оснащення необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, що 
допоможе забезпечити  поліпшення умов праці медичних працівників та надання якісних та 
своєчасних медичних послуг населенню.
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Додаток 6 
до Порядку розроблення міських 

(бюджетних) цільових програм, моніторингу 
та звітності щодо їх виконання

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми 

1. Основні дані:
- Програма розвиту Комунального некомерційного підприємства «Центру первинної медико- санітарної допомоги м. Стрия»;
- Рішення сесії Стрийської міської ради №933 від 26.02.2020р.;
- Заплановане фінансування 4535800грн.;
- Розпорядник коштів Виконавчий комітет Стрийської міської ради (виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство 
   «Центр первинної медико -санітарної допомоги м. Стрия»;
- Мета Програми  поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікаційної первинної медико-
   санітарної допомоги, покращення матеріально- технічної бази первинної медико- санітарної допомоги;
2. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
№ 
з/п Назва, зміст заходу КФКВ КЕКВ

Плановане 
фінансування, 

грн
Дата 

проведення Назва, зміст заходу КФКВ КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), грн
1 Забезпечення ефективної 

роботи КНП «Центру 
первинної медико-
санітарної допомоги м. 
Стрия»

212111 2610 442300,00 Січень- 
грудень 
2020р.

Забезпечення 
ефективної роботи КНП 
«Центру первинної 
медико-санітарної 
допомоги м. Стрия»

212111 2610 442283,99

2 Придбання матеріалів 212111 2610 50000,00 березень- 
грудень 
2020р.

Придбання матеріалів 212111 2610 50000,00

3 Придбання матеріалів та 
засобів індивідуальних 
захисту у зв’язку з 
пандемією короновірусу

212111 2610 750000,00 березень- 
грудень 
2020р.

Придбання матеріалів та 
засобів індивідуальних 
захисту у зв’язку з 
пандемією короновірусу

212111 2610 749886,74

4 Забезпечення пільговими 
медикаментами

212111 2610 2900000,00 Січень- 
грудень 
2020р.

Забезпечення 
пільговими 
медикаментами

212111 2610 2900000,00

5 Поточний ремонт 212111 2610 93500,00 грудень 
2020р.

Поточний ремонт 212111 2610 93500,00

6 Капітальний ремонт 212111 3210 300000,00 Березень-
липень 2020р.

Капітальний ремонт 212111 3210 299135,28



3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1 Двері шт 2 34000,00 ФОП Пецкович В.М.
2 Двері шт 1 16000,00 ФОП Пецкович В.М.
3 Засоби інивідуального 

захисту
749886,74 ФОП Боднар І.Б.

ТзОВ Лізоформ
4 Оплата за енергоносії 442283,99
5 Поточний ремонт 93500,00 ТзОВ «Б-Вікторія»
6 Капітальний ремонт 299135,28 МПП «Галікон»
7

*- отримувач коштів
 перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання 
за звітний період: 

Затверджено паспортом місцевої 
(бюджетної) програми на звітний 

період, грн.
Виконано за звітний період, грн. Відхилення

у тому числі: у тому числі: у тому числі:
№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації
усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд
спец. 
фонд

Завдання 1 
Збереження та 
покращення 

здоров’я 
населення, 

забезпечення 
якісної і 

кваліфікаційн
ої медичної 
допомоги

Захід1  
Забезпечення 
ефективної 

роботи КНП 
«ЦПМСД м. 

Стрия»
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом місцевої 
(бюджетної) програми на звітний 

період, грн.
Виконано за звітний період, грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд загальний 
фонд

спец. 
фонд

1. Затрат. обсяг 
фінансової 
підтримки

грн 442300,00 442300,00 442283,99 442283,99 16,01 16,01

Захід 2
Забезпечення 
пільговими 

медикамента
ми

1. показник 
затрат  
обсяг 
фінансової 
підтримки

грн звіт 2900000,00 2900000,00 2900000,00 2900000,00

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
Економія коштів 

2. показник  
продукту
К-сть 
одержувачів 
медикаменті
в

Чол. 4349 4349 4340 4340

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
3. показник  

ефективності
Середня 
вартість 
пільгових 
медмкаменті
в

Грн. 667,00 667,00 668,00 668,00

Захід 3 
придбання 
матеріалів
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом місцевої 
(бюджетної) програми на звітний 

період, грн.
Виконано за звітний період, грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд загальний 
фонд

спец. 
фонд

1. показник 
затрат 
обсяг 
фінансової 
підтримки

грн звіт 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

Захід 4
Капітальни
й ремонт

1.  показник 
затрат
обсяг 
фінансової 
підтримки

грн звіт 300000,00 300000,00 299135,28 299135,28 864,72 864,72

Захід 5 
Придбання 
медичних 
матеріалів 
та засобів 
індивідуаль
ного 
захисту у 
зв’язку з 
пандемією 
коронавірус
у

1. показник  
затрат
обсяг 
фінансової 
підтримки

грн звіт 750000,00 750000,00 749886,74 749886,74 113,26 113,26

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом місцевої 
(бюджетної) програми на звітний 

період, грн.
Виконано за звітний період, грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд загальний 
фонд

спец. 
фонд

Економія коштів 
показник 

Захід 6
Поточний 
ремонт 

1. показник 
затрат
обсяг 
фінансової 
підтримки

Грн. звіт 93500,00 93500,00 93500,00 93500,00

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
показник

За рахунок коштів місцевого бюджету було закуплено ліків для пільгових категорій населення на суму 2900,0 тис. грн., 
зроблено капітальний ремонт відділення по вул. Бандери,44а, також поточний ремонти кабінету та вхідної групи у 
відділенні по вул. Охримовича,6, проведено заміну дверей згідно припису Пожежної інспекції, а також придбання засобів 
індивідуального захисту та дизинфікуючих засобів у зв’язку з пендемією коронавірусу на суму 749,9тис.грн.

Керівник установи - 
директор -головний лікар                           І.М. Салдан____________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ___Н.М. Мартич_________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)
тел.:
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