
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про виконання обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік 

 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 5 частини першої статті 2 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» та заслухавши звіт директора Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації В. Лисака, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
звіт про виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік, що додається  

на 2 аркушах, взяти до відома. 

 

 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 

до рішення пленарного засідання 

                             сесії обласної ради 

восьмого скликання 

25.02.2022 № 

 

ЗВІТ 

про виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік 

 

Відповідно до пункту 4 розділу IV Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 1 квітня 2020 року 

комунальні заклади охорони здоров’я долучилися до програми медичних 

гарантій.  

З метою забезпечення фінансування закладів охорони здоров’я 

Полтавської області з місцевого бюджету, з урахуванням статті 90 Бюджетного 

кодексу України, Департаментом охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації підготовлено обласну Програму розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 

З метою поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої 

медичної допомоги населенню Полтавської області,  поліпшення матеріально-

технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для здійснення 

модернізації галузі охорони здоров’я області Департаментом охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації підготовлено обласну Програму розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради 

на 2021 рік (зі змінами) (далі – Програма). Прийняття Програми створило 

правові засади для  запровадження фінансування заходів Програми за рахунок 

обласного бюджету. 

За рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію 

Програми, було забезпечено співфінансування поточних видатків та 

забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради. 

Очікуваний обсяг фінансування Програми становив 611 473,4 тис.грн, у 

тому числі на наступні видатки: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, оплата послуг (крім 

комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню, 

інші поточні видатки 444 938,1 тис.грн, придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 152 709,5 тис.грн, проведення капітальних 

ремонтів та реставрації інших об’єктів 13 825,9 тис.грн. 

За результатами реалізації Програми станом на 31.12.2021 року заклади 

охорони здоров’я профінансовані на загальну суму 588 965,4 тис.грн, що 

складає 96,3% від плану на 2021 рік, у тому числі: оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 



2 
 

медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, оплата 

послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, виплата пенсій і допомоги, інші 

виплати населенню, інші поточні видатки в сумі 442 259,2 тис.грн (99,4% від 

плану), придбання обладнання і предметів довгострокового користування в 

сумі 134 013,4 тис.грн (88% від плану), проведення капітальних ремонтів та 

реставрації інших об’єктів 12 692,8 тис.грн (91,8% від плану). 

 За рахунок економії коштів за результатами проведення закупівель через 

систему ProZorro закладами охорони здоров’я було придбано більшу кількість 

обладнання, ніж було заплановано на початок року, що характеризується як 

ефективне та раціональне використання бюджетних коштів. 

 Також, частина коштів за результатами проведення електронних торгів 

була зекономлена при проведенні капітальних ремонтів та реставрації. 

Отже, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я фінансувались за 

рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань, передбачених у 

Програмі. За результатами реалізації Програми закладами надавалась якісна 

спеціалізована та високоспеціалізована амбулаторно-поліклінічна та 

стаціонарна допомоги у відповідності до сучасних тенденцій та реформ в галузі 

охорони здоров’я України. Окрім того, підприємствами було проведено 

закупівлі медичного обладнання, проведені капітальні ремонти та реставрація. 

У процесі проведення закупівель заклади неухильно дотримувались принципу 

економного та ефективного використання бюджетних коштів. 

 

 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської  

обласної державної адміністрації       Віктор ЛИСАК 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про виконання обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної 

ради на 2021 рік» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

Мета: дотримання вимог пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та пункту 5 частини 1 статті 2 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації». 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за ініціативою Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації на виконання вимог 

пункту 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Виконання вимог пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та пункту 5 частини 1 статті 2 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає прийняття звіту про виконання обласної 

Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради на 2021 рік.  

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Законів України: «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Проєктом рішення не передбачено фінансування.  
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів.  

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення оприлюднено на сайті Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної державної адміністрації для ознайомлення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Проєкт рішення забезпечить належне інформування населення щодо 

виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 

 

 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської  

обласної державної адміністрації Віктор ЛИСАК 


