
 

 

                                      ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

                                       ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 2021 року 

Про затвердження Програми  

фінансової підтримки комунального  

підприємства  «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської 

міської ради Лубенського району  

Полтавської області» на 2022 - 2024 роки  

у новій редакції 

 

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області про затвердження Програми фінансової 

підтримки комунального підприємства  «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області» на 2022-2024 роки у новій редакції, в зв’язку зі зміною назви 

підприємства, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, 

керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального 

підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки у 

новій редакції (додається). 

2. Організацію виконання рішення покласти на управління охорони 

здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Ківа В. В.). 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області забезпечити 

фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету 

та фінансів, постійну депутатську комісію з питань охорони здоров՚я, 

материнства та дитинства. 

 

Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО  



Пояснювальна записка 

 

 до рішення Лубенської міської  ради Лубенського району Полтавської області 

«Про затвердження Програми фінансової підтримки 

Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 

роки», затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області від 16 грудня 2021 року. 

 

 З метою забезпечення ефективного функціонування Комунального 

підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області в зв’язку зі зміною назви підприємства 

необхідно затвердити Програму фінансової підтримки Комунального підприємства 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області на 2022-2024 роки у новій редакції. Крім того з метою 

приведення Додатку 1 до Програми фінансової підтримки Комунального 

підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки до реальний 

показників бюджету на 2022 рік внести зміни до орієнтовних обсягів фінансування 

в 2022 році: 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість),  гривень в 

2022 році. 

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 
В т.ч.: 

 
Бюджетні кошти 9 998 200,00 

- Оплата теплопостачання Бюджетні кошти 5 427 300,00 

- Оплата водопостачання та водовідведення Бюджетні кошти 784 800,00 

- Оплата електроенергії Бюджетні кошти 3 137 200,00 

- Оплата природного газу Бюджетні кошти 648 900,00 

 

  

 

  

Головний лікар КП «ЛЛІЛ» ЛМР     С. М. Наталенко 

 

Головний бухгалтер       І. О. Тесленко 



Додаток до рішення Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  

        від 16 грудня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

Програма  

фінансової підтримки комунального підприємства 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2022-2024 роки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лубни 2021 рік 



ЗМІСТ 

 

1. Підстави для розроблення Програми. 
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9. Додатки до Програми: 

Додаток 1. Обсяг фінансування Програми «Фінансової підтримки Комунального 

підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради Лубенського району  Полтавської області на 2022-2024 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Підстави для розроблення програми 

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 294-IX від 14.11.2019, 

ВВР, 2020, № 5, ст.31; № 421-IX від 20.12.2019, ВВР, 2020, № 27, ст.176; № 524-

IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279; № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 

47, ст.408; № 1053-IX від 03.12.2020, ВВР, 2021, № 8, ст.59 - вводиться в дію з 

30.06.2021; № 1082-IX від 15.12.2020; № 1124-IX від 18.12.2020, ВВР, 2021, № 6, 

ст.52}, рішення Лубенської міської ради (тридцять четверта сесія сьомого 

скликання) від 19 липня 2018 року «Про реорганізацію шляхом перетворення 

Комунальної Лубенської центральної міської лікарні в Комунальне підприємство 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району  Полтавської області, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.11.2016р. №1013-р «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я». 

2. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Лубенська міська рада Лубенського 

району Полтавської області 

 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Рішення Лубенської міської ради від 

19 липня 2018р. (тридцять четверта 

сесія сьомого скликання) Про 

реорганізацію шляхом перетворення 

Комунальної Лубенської центральної 

міської лікарні в Комунальне 

підприємство «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської 

міської ради 

2. Розробник Програми Лубенська міська рада Лубенського 

району Полтавської області, 

Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

2.1. Керівник Програми Лубенська міська рада Лубенського 

району Полтавської області 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальне підприємство 

«Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району  Полтавської 

області 

(КП «ЛЛІЛ» ЛМР) 

4. Учасники Програми Комунальне підприємство 



«Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району  Полтавської 

області (КП «ЛЛІЛ» ЛМР) 

5. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Державний, місцеві бюджети та інші 

джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

33 225 241,00 грн. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів 

фінансової підтримки до кінця 

періоду охоплення Програми (2022-

2024 рр.) може змінюватися в 

сторону збільшення за рахунок змін в 

штатному розписі (в тому числі змін 

умов оплати праці) та загальному 

зростанні цін на енергоносії, товари, 

роботи та послуги. 

3. Загальна частина 

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського району  Полтавської області (далі – 

Підприємство) є багатопрофільним лікувальним закладом – комунальним 

унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу в умовах цілодобового стаціонару дорослим і дітям з гострими 

станами або загостреннями хронічних захворювань, що потребують високої 

інтенсивності лікування та догляду, створено за рішенням Лубенської міської 

ради  від 19 липня 2018 року «Про реорганізацію шляхом перетворення 

Комунальної лубенської центральної міської лікарні в Комунальне підприємство 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району  Полтавської області.  

У Програмі визначено цілі розвитку Лікарні, проведено аналіз надання 

медичних послуг. Програмою визначені основні завдання, вирішення яких 

сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям міста Лубни 

та іншим громадянам. 

Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є 

Лубенська територіальна громада в особі Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (далі – Засновник). 

Лікарня підпорядкована, підзвітна і підконтрольна Засновнику. 

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського району  Полтавської області є самостійним 

господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного 



підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має 

самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в 

Управлінні  Державної казначейської служби України у Лубенському 

районі Полтавської області та розрахункові рахунки в установі банку. 

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не 

передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та 

спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші 

соціальні результати.  

Для створення КП «ЛЛІЛ» ЛМР були розроблені базові критерії, які в себе 

включали кількість населення, що обслуговується Комунальним підприємством 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району  Полтавської області. Для лікарні він склав близько 230 тис. 

чоловік. Лубни є центром тяжіння для населення інших районів. 

Також, в свою чергу, в повній мірі забезпечена можливість організації 

доставки пацієнтів до КП «ЛЛІЛ» ЛМР з усіх населених пунктів службою 

екстреної медичної допомоги. 

Стан будівель та споруд і площі приміщень лікарні дозволяють із 

забезпеченням санітарних норм розмістити ЛЛІЛ за умови проведення поетапної 

добудови, реконструкції та капітального ремонту приміщень та їх дооснащенням. 

Цьому етапу передувало ретельне проведення аналізу кадрового, 

фінансового та матеріально-технічного потенціалу лікарні та лікувальних закладів 

закріплених районів. Зокрема проаналізовано вікову структуру населення, 

доступність надання медичної допомоги. Проведено експертну оцінку надання 

стаціонарної медичної допомоги на вторинному рівні. 

Кількість штатних посад по Комунальному підприємству «Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради, становить 652,75 

одиниць, в т. ч.: 

Керівники      - 5,00 од.; 

лікарі       - 148,00 од.; 

фахівці з базовою та неповною  

вищою медичною освітою    - 283,00 од; 

молодший медичний персонал   - 127,50 од.; 

інший персонал     - 89,25 од.; 

4. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Комунального підприємства 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Лубенського району  Полтавської області  є надання медичної допомоги, 

провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів 

України. 

Єдиним опорним медичним закладом для надання вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям м. Лубни та Лубенського району 



визначено Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради Лубенського району  Полтавської області. На 

даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечено 

необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму 

складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої 

медичної допомоги. 

5. Мета Програми 

Основною метою Комунального підприємства «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району  

Полтавської області є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом 

надання йому медичних послуг, в тому числі забезпечення осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними засобами медичного призначення, в порядку та 

обсязі, встановлених законодавством, з одночасним покращенням якості та 

доступності медичних послуг. 

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні 

нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного 

обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення 

даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних 

фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати 

послуг, які будуть надаватися комунальним підприємством «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району  

Полтавської області.  

Основним підходом до концепції реформування є створення належних 

відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. 

При даних умовах кошти медичної субвенції та міського бюджету на 

фінансування галузі охорони здоров’я будуть розподілятися через новий, 

сучасний механізм закупівлі медичних послуг. Відбувається перехід від 

фінансування постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я — бюджетних 

установ, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, 

персоналу тощо), до оплати за результат (тобто фактично пролікованих випадків 

або приписаного населення) закладам, які перетворюються на автономних 

постачальників цих послуг. 

Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи 

охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та комунальних 

медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні та 

комунальні некомерційні підприємства 

Таким чином,  запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за 

інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг, що в 

свою чергу створює всі умови для повноцінного розвитку Західного госпітального 

округу Полтавської області з організаційно - методичним центром з питань 

інтенсивного лікування для закладів охорони здоров’я госпітального округу в 



порядку та на умовах, встановлених законодавством України на базі створеного 

Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського району  Полтавської області. 

6. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми 

Для досягнення мети цієї Програми, яка полягає в покращенні якості та 

доступності медичних послуг, пропонується створення сучасної лікарні 

інтенсивного лікування у відповідності до сучасних вимог,  надання 

кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-

поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у 

відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям м. Лубни та 

інших громадян. 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової 

підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства. 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 

Програмою визначено такі основні завдання:  

— здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення 

медичного  обслуговування  населення шляхом надання йому кваліфікованої 

планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, у 

відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання 

фінансової підтримки підприємства; 

— удосконалення лікувального процесу; 

— створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у 

медичному підприємстві; 

— організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою 

забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 

ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. 

організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня 

спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до 

цих закладів у порядку, встановленому законодавством; 

— надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  

безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами 

України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими 

на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а 

також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне 

обслуговування; 

— придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних 

засобів (списку І таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин 

(списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків І та 2 таблиці 

IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»; 

— стажування лікарів-інтернів згідно з угодами; 



— проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації 

медичних кадрів; 

— здача майна в оренду, в тому числі нерухомого; 

— впровадження нових методів лікування; 

— участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших 

заходах. 

8. Фінансова підтримка виконання Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

— коштів місцевого бюджету (видатки місцевого бюджету спрямовані на 

повне (часткове) фінансове забезпечення структурних підрозділів та функцій 

покладених на КП «ЛЛІЛ» ЛМР);  

— коштів державного бюджету; 

— надання підприємством платних послуг;  

— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини міста, 

базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;  

— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.  

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 

2022 – 2024 роки (додаток 1). 

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом 

використання. 

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається 

Комунальним підприємством «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського району  Полтавської області до Управління 

 Державної казначейської служби України у Лубенському районі Полтавської 

області - щоквартально. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної 

фінансової підтримки. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Маргарита КОМАРОВА 

 
 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми фінансової підтримки 

Комунального підприємства «Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області на 2022 – 

2024  роки 

 

Обсяг фінансування Програми «фінансової підтримки Комунального 

підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 – 2024 роки    

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

гривень в 

2022 році. 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я (вартість),  

гривень в 

2023 році. 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

гривень в 

2024 році. 

2 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

В т.ч.: 

 

2022-

2024рр. 

Бюджетні 

кошти 
9 998 200,00 9 576 236,00 10 150 805,00 

- - 

Оплата теплопостачання 

2022-

2024рр. 

Бюджетні 

кошти 
5 427 300,00 5 266 076,00 5 582 039,00 

- - Оплата водопостачання та 

водовідведення 

2022-

2024рр. 

Бюджетні 

кошти 
784 800,00 755 564,00 800 897,00 

- - 

Оплата електроенергії 

2022-

2024рр. 

Бюджетні 

кошти 
3 137 200,00 3 225 470,00 3 418 997,00 

- - 

Оплата природного газу 

2022-

2024рр. 

Бюджетні 

кошти 
648 900,00 329 126,00 348 872,00 

3 
Капітальні 

видатки 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування. Проведення 

капітального ремонту та 

реконструкції інших об'єктів 

2022-

2024рр. 

Бюджетні 

кошти 
0,0 1 500 000,00 2 000 000,00 

Всього 9 998 200,00 11 076 236,00 12 150 805,00 

 

 

 

Головний лікар КП «ЛЛІЛ» ЛМР        Сергій НАТАЛЕНКО  
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