
       

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (позачергова третя сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

24 грудня  2020 року 

 

Про внесення змін до  Програми фінансової  

підтримки Комунального підприємства 

 «Лубенська  міська  клінічна стоматологічна 

 поліклініка» Лубенської міської ради 

 з погашення  заборгованості по заробітній платі  

з нарахуваннями за квітень, нарахованої  заробітної плати 

з нарахуваннями за червень 2020 року 

 та вихідної допомоги по скороченню 

 

        Розглянувши  клопотання комунального підприємства  «Лубенська міська 

клінічна  стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради  про внесення 

змін до Програми фінансової підтримки Комунального підприємства 

«Лубенська  міська  клінічна стоматологічна  поліклініка» Лубенської міської 

ради  з погашення  заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями за 

квітень, нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за червень 2020 року 

та вихідної допомоги по скороченню, затвердженої рішенням міської ради від 

18.06.2020 року,  відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, 

керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

   

міська рада   в и р і ш и л а : 

 

       1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства  «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» 

Лубенської міської ради з  погашення заборгованості по заробітній платі з 

нарахуваннями за квітень, нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за 

червень 2020 року  та вихідної допомоги по скороченню", а саме розділ IV. 

«Фінансове забезпечення виконання Програми» викласти в новій редакції:  

«Бюджетні кошти в сумі 400 000,00 грн. використовуються в межах 

відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про 

міський бюджет на 2020 рік  для погашення заборгованості по заробітній платі 

з нарахуваннями  за квітень, нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за 

червень 2020 року та вихідної допомоги по скороченню.  

        Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану 

використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, 



затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік 

на безповоротній основі до кінця поточного року.» 

2. Організацію виконання рішення покласти в.о.головного лікаря КП 

«Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської 

ради Коротич О.А. 

       3. Контроль  за виконанням рішення покласти на Управління охорони  

здоров’я  виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Ківа В.В.) 

та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, 

постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, материнства та 

дитинства.   

 

Лубенський міський голова                                            О.П. Грицаєнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                      Додаток до рішення  позачергової третьої сесії 

                                                                                                      Лубенської міської ради  Лубенського району 

                                                                                                    Полтавської області  від 24 грудня 2020  року 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки Комунального підприємства  

«Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» 

Лубенської міської ради з  погашення заборгованості  по 

заробітній платі  з нарахуваннями за квітень, 

нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за 

червень 2020 року та вихідної допомоги по скороченню   

(нова редакція) 
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1 Ініціатор розроблення програми Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської 

міської  ради  

2 Розробник Програми Комунальне підприємство 

«Лубенська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» 

Лубенської міської ради  

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської 

міської  ради, КП «Лубенська 

міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

4 Учасники Програми Лубенська міська рада 

Лубенського району Полтавської 

області, Управління охорони 

здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської  ради, КП 

«Лубенська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» 

Лубенської міської ради 

5 Термін реалізації Програми 2020 рік 

6 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

400 000,00грн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.Загальні положення 

 

Розроблення Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства  «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» 

Лубенської міської ради необхідне для погашення заборгованості  по 

заробітній платі  з нарахуваннями за  квітень 2020 року (далі Програма), яка 

виникла в період карантинних заходів, у зв’язку зі зменшенням кількості 

відвідувань, відтермінування затвердження нових тарифів щодо надання 

платних послуг та низькою сумою договору, підписаного закладом з НСЗУ в 

частині надання дитячої та ургентної стоматологічної допомоги, та 

нарахування заробітної плати за червень 2020 року та виплати вихідної 

допомоги по скороченню. Вищенаведені чинники призвели до 

зменшення надходжень власних коштів підприємства та коштів НСЗУ. 

Враховуючи вищевикладене, існує гостра необхідність у створенні 

Програми для забезпечення стабільної роботи Комунального підприємства 

«Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської 

ради з метою збереження якості та доступності надання стоматологічної 

допомоги населенню м. Лубни та в перспективі Лубенської ОТГ.  

В той же час, на підприємстві проводиться скорочення штатного 

розпису, запроваджуються договірні відносини між лікарем та пацієнтом в 

частині надання платних послуг, розроблено Положення про платні послуги 

розробляється новий колективний договір, де посадові оклади будуть 

визначенні відповідно до самоокупності та спроможності підприємства, 

шляхом запровадження виключно відрядної форми оплати праці. 

 

II.Мета Програми 

 

Метою Програми є фінансова підтримка КП «Лубенська міська 

клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради, забезпечення 

стабільної роботи підприємства. 

Програма фінансової підтримки направлена на: 

виконання зобов’язань з виплати заробітної плати  з нарахуваннями за квітень, 

нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за червень 2020 року  та 

вихідної допомоги по скороченню. 

 сприянню створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності і наданню якісних медичних послуг. 

 

 ІІІ. Напрями та заходи виконання Програми 

 

Надання фінансової підтримки Комунальному підприємству «Лубенська 

міська клінічна стоматологічна поліклініка» для погашення заборгованості за  

квітень, нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за червень 2020 року 

та вихідної допомоги по скороченню. 

         На даний час у КП «Лубенська міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» виникла заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями за 



квітень – 65 000,  грн., а також кошти на нарахування заробітної плати за 

червень 2020 року та виплати вихідної допомоги по скороченню. 

       При затвердженні Програми буде проведений розрахунок по заробітної 

плати з нарахуваннями за квітень, нарахованої  заробітної плати з 

нарахуваннями за червень 2020 року та вихідної допомоги по скороченню.  

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

         Бюджетні кошти в сумі 400 000,00 грн. використовуються в межах 

відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про 

міський бюджет на 2020 рік  для погашення заборгованості по заробітній платі 

з нарахуваннями  за квітень, нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за 

червень 2020 року та вихідної допомоги по скороченню.  

        Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану 

використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік 

на безповоротній основі до кінця поточного року. 

         

V. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

 

впорядкуванню розрахунків підприємства по заробітній платі з нарахуваннями 

за квітень, нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за червень 2020 

року та вихідної допомоги по скороченню; 

 створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального 

підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності; 

 сприянню створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності і наданню якісних медичних послуг; 

 стабілізація соціальних відносин в колективі. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                   М.Ф.Комарова       



 

 

Пояснювальна записка 
 

до проекту рішення Лубенської міської ради  

Лубенського району 

Полтавської області 

«Про внесення змін до  Програми фінансовоїпідтримки Комунального 

підприємства«Лубенська  міська  клінічна стоматологічна 

поліклініка» Лубенської міської ради з погашення  заборгованості по 

заробітній платіз нарахуваннями за квітень, нарахованої  заробітної 

платиз нарахуваннями за червень 2020 року 

та вихідної допомоги по скороченню» 

 

  

Відповідно до рішення НСЗУ пакет медичних стоматологічних послуг 

складається з  надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та 

дітям і планової стоматологічної дітям до 16 років відповідно до переліку 

встановлених станів,  за ці стоматологічні послуги заплатить держава в особі 

НСЗУ, решта послуг  - платні. 

В КП «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» ЛМР 

попереднім керівником не були своечасно проведені зміни щодо 

впровадження в дію реформи вторинної стоматологічної медицини, це 

призвело до заборгованості по виплаті заробітної плати станом на 01 травня 

2020 року та відсутності коштів на виплату працівникам підприємства 

заробітної плати і нарахування на неї у травні та червні поточного року. 

Крім того, з метою забезпечення ефективного функціонування 

комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» Лубенської міської ради для покращення стану розрахунків 

підприємства по заробітній платі з нарахуваннями та створенню умов для 

більш стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при 

здійсненні своєї господарської діяльності на підприємстві провели 

скорочення 36 штатних одиниць стоматологічного відділення на яке 

використали 34000,00 грн. коштів з місцевого бюджету.  

        Прошу розглянути на позачерговій третій сесії восьмого скликання 

можливість внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства  «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» 

Лубенської міської ради з  погашення заборгованості по заробітній платі з 

нарахуваннями за квітень, нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за 

червень 2020 року  та вихідної допомоги по скороченню", а саме розділ IV. 

«Фінансове забезпечення виконання Програми» викласти в новій редакції:  

«Бюджетні кошти в сумі 400 000,00 грн. використовуються в межах 

відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради 

про міський бюджет на 2020 рік  для погашення заборгованості по заробітній 

платі з нарахуваннями  за квітень, нарахованої  заробітної плати з 

нарахуваннями за червень 2020 року та вихідної допомоги по скороченню. 

 Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану 

використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних 



асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на 

відповідний рік на безповоротній основі до кінця поточного року.» 

Головний розпорядник – управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.  

         Бюджетні кошти в сумі 400, тис.грн. використані в межах відповідних 

бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради від 18 червня 

2020 року на погашення: 

- заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями за квітень в сумі 

65000,00 грн.; 

- нарахованої  заробітної плати з нарахуваннями за червень 2020 року в 

сумі 301000,00 грн.; 

-  виплату вихідної допомоги по скороченню в сумі 34000,00 грн. 

 

 

 

 

В.о. головного  лікаря                                       О.А. Коротич 
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