
                                           Проект 

УКРАЇНА 

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А 

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

(тридцять шоста сесія сьомого скликання) 

 

20 серпня  2020 року 

м. Чернігів 

 

Про внесення змін до Програми 

фінансової підтримки  комунального 

некомерційного підприємства 

«Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської 

області на 2020 рік 

 

 

З метою забезпечення ефективного функціонування комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області в умовах перехідного 

етапу реформування медичної галузі та у зв’язку з необхідністю 

забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та 

учасників операції об’єднаних сил з числа жителів району, керуючись 

пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», районна рада в и р і ш и л а: 

           1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки  комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2020 рік, далі 

(Програма), затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 23 

червня 2020 року, а саме:  

 1) Додаток 1 Програми щодо обсягу  фінансування викласти   новій  

редакції (додається). 

2) В пункті 11 «Загальний  орієнтовний  обсяг  фінансових  ресурсів, 

необхідних  для   реалізації Програми, тис.грн.» розділу І Програми цифри 

«6563,8» замінити на «6981,4». 

3) В  розділі 7 «Ресурсне  забезпечення Програми» цифри «6563,8» 

замінити на «6981,4». 

2. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного 

розвитку. 

 

Голова  районної ради                                        О.М.Ларченко



Додаток 1  до  Програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівська центральна 

районна лікарня» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області на 2020 рік 

  (в редакції рішення Чернігівської районної 

  ради Чернігівської області ________2020 р.)    

  (тридцять шоста  сесія  сьомого скликання) 

Обсяг фінансування 

Програми підтримки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2020 рік 

 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу, рік 

Джерела 

фінансувавня 

Обсяги 

фінан-

сування, 

тис. грн. 
Очікуваний 

результат 

2020 рік 

1. 

Покращення 

та оновлення 

матеріально – 

технічної бази 

підприємства 

Придбання засобів 

індивідуального захисту 

медичних працівників  

(костюми, респіратори, 

маски, тощо),  лікарських 

засобів, витратних 

матеріалів медичного 

призначення, 

дезінфікуючих засобів,  

антисептичних препаратів, 

дороговартісної медичної 

апаратури (апарати ШВЛ, 

пульсоксиметри, кисневі 

концентратори) 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

квітень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

сільських, селищних рад 

та об’єднаних 

територіальних громад  

777,0 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я  у період 

поширення гострої 

респіраторної 

хвороби, 

спричиненої 

коронавірусом 
COVID-19 

2. 

Створення 

умов для 

покращення 

надання 

якісної 

Виконання будівельних 

робіт по  об’єкту: 

«Капітальний ремонт 

зовнішніх сходів з 

влаштуванням пандусу та 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

квітень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

районного бюджету, інші 

джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

1254,8 

Покращення якості 

надання медичних 

послуг населенню у 

рамках медичної 

реформи – 



вторинної 

медичної 

допомоги 

благоустрій території біля 

додаткового входу до 

будівлі поліклінічного 

відділення КНП 

«Чернігівська центральна 

районна лікарня» по 

вул. Шевченка, 114 в  

м. Чернігів. Коригування.» 

 

збільшення долі 

спеціалізованої 

амбулаторної 

допомоги , на 

виконання Закону 

України «Про 

державні фінансові 

гарантії медичного 

обслуговування 

населення»  від 

30.01.2018 року, 

Постанови КМУ від 

25.04.2018  року № 

410 «Деякі питання 

щодо договорів про 

медичне обслуго-

вування  населення 

за програмою 

медичних гарантій»; 

доступність будівель 

та приміщень 

надавача медичних 

послуг для осіб з 

інвалідністю та 

інших 

маломобільних груп 

населення 

3. 

Інші витрати 

для 

забезпечення 

сталого 

функціонуван

ня медичних 

закладів 

 

Видатки на організацію 

харчування співробітників, 

які залучені до надання 

медичної допомоги, у 

зв’язку з протидії 

коронавірусній хворобі та 

постійно знаходяться на 

роботі 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

квітень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

районного бюджету, інші 

джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

174,3 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я  у період 

поширення гострої 

респіраторної 

хвороби, 

спричиненої 

коронавірусом 
COVID-19 

4. 

Інші витрати 

для 

забезпечення 

Видатки на поточний 

ремонт відділення 

анестезіології та 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

квітень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

сільських, селищних рад 

та об’єднаних 

100,0 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 



сталого 

функціонуван

ня медичних 

закладів 

 

інтенсивної терапії 

 

районна лікарня» територіальних громад здоров’я  у період 

поширення гострої 

респіраторної 

хвороби, 

спричиненої 

коронавірусом 
COVID-19 

5. 

Інші витрати 

для 

забезпечення 

сталого 

функціонуван

ня медичних 

закладів 

 

Видатки на заробітну плату 

з нарахуваннями медичним 

працівникам 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

квітень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

сільських, селищних рад 

та об’єднаних 

територіальних громад 

50,0 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я  у період 

поширення гострої 

респіраторної 

хвороби, 

спричиненої 

коронавірусом 
COVID-19 

6. 

Інші витрати 

для 

забезпечення 

сталого 

функціонуван

ня медичних 

закладів 

 

Видатки на енергоносії 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

квітень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

районного бюджету, інші 

джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

3638,6 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я   

7. 

Інші витрати 

для 

забезпечення 

сталого 

функціонуван

ня медичних 

закладів 

 

Видатки на утримання 

рентгенологічного 

відділення 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

червень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

сільських, селищних рад 

та об’єднаних 

територіальних громад 

108,2 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я   

8. 

Інші витрати 

для 

забезпечення 

сталого 

функціонуван

ня медичних 

закладів 

Видатки на заробітну плату 

з нарахуваннями медичним 

працівникам 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

квітень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

районного бюджету, інші 

джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

460,9 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я  у період 

поширення гострої 

респіраторної 

хвороби, 



 спричиненої 

коронавірусом 
COVID-19 

9. 

Інші витрати 

для 

забезпечення 

сталого 

функціонуван

ня медичних 

закладів 

 

Видатки на 

зубопротезування 

учасників 

антитерористичної операції 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

серпень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

районного бюджету, інші 

джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

20,0 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я   

10. 

Покращення 

та оновлення 

матеріально – 

технічної бази 

підприємства 

Придбання комп’ютерної та 

оргтехніки 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня» 

серпень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

районного бюджету, інші 

джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

190,0 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я   

11. 

Створення 

умов для 

покращення 

надання 

якісної 

вторинної 

медичної 

допомоги 

Виконання капітального 

ремонту за робочим 

проектом «Капітальний 

ремонт частини приміщень 

другого поверху 

трьохповерхової будівлі 

головного корпусу з 

підвалом КНП 

«Чернігівська ЦРЛ» по 

вул.Шевченка,114 в 

м.Чернігів.Коригування» 

КНП 

«Чернігівська 

центральна 

районна лікарня»  

серпень -

грудень 

2020 року 

Бюджетні кошти 

районного бюджету, інші 

джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

207,6 

 

 

Безперебійне 

функціонування  

закладу охорони 

здоров’я 

 Всього     6981,4  

 

 

Генеральний директор комунального  

некомерційного підприємства 

«Чернігівська центральна районна лікарня»       

Чернігівської районної ради                                                                              Д.РУДЕНКО 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення «Про внесення змін до Програми фінансової 

підтримки  комунального некомерційного підприємства «Чернігівська 

центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області на 2020 рік» 
 

 З метою забезпечення ефективного функціонування 

комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна 

районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області в 

умовах перехідного етапу реформування медичної галузі та у зв’язку з 

необхідністю забезпечення соціального захисту учасників 

антитерористичної операції та учасників операції об’єднаних сил з числа 

жителів району до Програми вносяться наступні зміни: 

-  на зубопротезування учасників антитерористичної операції в 

сумі 20,0 тис.грн., 

- придбання комп’ютерної та оргтехніки в сумі 190,0 тис.грн., 

- виконання капітального ремонту за робочим проектом 

«Капітальний ремонт частини приміщень другого поверху 

трьохповерхової будівлі головного корпусу з підвалом КНП 

«Чернігівська ЦРЛ» по вул.Шевченка,114 в 

м.Чернігів.Коригування» в сумі 207,6 тис.грн. 

 

 

 

 

 

Генеральний директор     Д.РУДЕНКО 


