
 

 

                                         

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня 2022 року                                                               № 3275-35-VIII 

 

Про внесення змін до Цільової програми 

забезпечення діяльності та розвитку відділення 

невідкладної медичної допомоги Комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 02 вересня 2021 року №1273-16-VIII (зі 

змінами) 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до частини третьої 

статті 47, пункту 3 частини першої статті 89, пункту 21 частини першої статті 91 

Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 3 

Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 

Закону України «Про екстрену медичну допомогу», постанов Кабінету Міністрів України 

від 12 січня 2022 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів 

охорони здоров’я», від 25 квітня 2018 року №410 «Про договори про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (зі змінами), пункту 3 

Критеріїв розподілу звернень залежно від стану пацієнта стосовно надання екстреної 

медичної допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2020 року №1271 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги 

на місце події», Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року №504, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за №348/31800, Положення про центр 

первинної медичної медико-санітарної допомоги та положень про його підрозділи, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2016 року 

№801, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за 

№1167/29297, наказу Міністерства охорони здоров’я від 29 серпня 2008 року №500 «Про 

заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні», 

рішення Білоцерківської міської ради від 27 лютого 2020 року №5023-91-VII «Про деякі 

питання організації надання невідкладної медичної допомоги в м. Біла Церква», з метою 

реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом надання населенню 

невідкладної та консультативної медичної допомоги, міська рада вирішила: 

1. Внести зміни до Цільової програми забезпечення діяльності та розвитку 

відділення невідкладної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» 

на 2022-2024 роки затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 

2021 року №1273-16-VIII (зі змінами) (надалі – Програма), а саме: 
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1.1. в графах 8, 8.1 таблиці розділу І «Паспорт цільової програми забезпечення 

діяльності та розвитку відділення невідкладної медичної допомоги Комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1» на 2022-2024 роки» Програми цифри та слова 

«32 078 997,00 грн» замінити на цифри та слова «34 458 285,00 грн»; 

 

1.2. в графу «Усього витрат на виконання Програми 2022-2024 роки, грн» розділу ІV. 

«Обґрунтування обсягів і джерел фінансування та визначення строків виконання» 

Програми цифри та слова «грн» замінити на цифри та слова «34 458 285,00 грн»; 

 

1.3. пункт 1 таблиці розділу VI. «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти 

в новій редакції: 

 

1.4. рядок «Всього на Програму» таблиці розділу VI. «Напрями діяльності та заходи 

Програми» Програми викласти в новій редакції: 

 

 Всього на 

Програму 

   12761005,0 11733665,0 9 963 615,0 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, 

спорту, культури, мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного 

співробітництва, інформаційної політики та постійну комісію міської ради з питань 

планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

 

 
 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

№ 

п/

п 

Зміст заходу Термін 

викона

ння рік 

Виконавці Вид 

бюджету 

Орієнтований обсяг фінансування 

за роками, грн 

2022 2023 2024 

1. Оплата послуг 

невідкладної 

медичної 

допомоги 

понад обсяг, 

передбачений 

програмою 

державних 

гарантій 

медичного 

обслуговуванн

я населення  

2022- 

2024 

Управління 

охорони здоров'я 

Білоцерківської 

міської ради,  

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської 

міської ради 

«Міський центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги №1» 

Місцевий 

бюджет 

11569205,0 11733665,0 9 963 615,0 


