УКРАЇНА
ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Восьме скликання
Третя позачергова сесія
РІШЕННЯ
від 21 січня 2021 № 43-3/2021
смт. Битків
Про затвердження
місцевих програм, які
фінансуватимуться за
рахунок коштів бюджету
Пасічнянської
територіальної громади
У 2021 році
Відповідно до ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи пропозиції та рекомендації постійної комісії з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеві програми, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету Пасічнянської територіальної громади згідно додатків 1-4.
2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів програм
передбачаються щорічно при формуванні бюджету Пасічнянської
територіальної громади, виходячи із можливості його дохідної частини,
інших джерел.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію комісія
з питань з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів,
податків та інвестицій (Є. О. Космірак).

Сільський голова

Андрій ГУНДА

Додаток 1
до рішення сільської ради
від 21.01.2021 № 43-3/2021
«Про затвердження місцевих
програм, які фінансуватимуться
за рахунок коштів бюджету
Пасічнянської територіальної
громади»

Паспорт
програми розвитку місцевого самоврядування
в Пасічнянській територіальній громаді на 2021-2025 роки

-

-

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – виконавчий комітет
сільської ради.
2. Розробник програми – виконавчий комітет сільської ради.
3. Термін реалізації програми – 2021-2025 роки.
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2021 по 2025 роки.
5. Обсяги фінансування програми:
Обсяги фінансування (тис. грн.)
в т.ч. за джерелами фінансування
Роки
всього
Бюджет Пасічнянської
інші джерела
територіальної громади
2021-2025,
1470
1470
в т.ч.:
2021
270
270
2022
300
300
2023
300
300
2024
300
300
2025
300
300
6. Очікувані результати виконання програми:
зміцнення матеріально-фінансової бази органів та посадових осіб місцевого
самоврядування;
реалізація заходів обласних, районних проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування;
ефективне здійснення депутатами сільської ради своїх повноважень;
налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування
територіальних громад України та іноземних держав, міжнародними
організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування;
надання консультативно-методичної допомоги депутатам сільської ради,
членам виконавчого комітету та активістам громади.

7. Термін проведення звітності: щорічно.
Замовник програми:
Сільський голова
Керівник програми:
Начальник відділу загальної,
організаційної, інформаційної
роботи та документообігу

Андрій ГУНДА

Ярослав АНДРІЇВ

Програма
розвитку місцевого самоврядування
в Пасічнянській територіальній громаді на 2021-2025 роки
II. Загальні положення
Збереження основних принципів, посилення ролі місцевого
самоврядування, забезпечення на регіональному та місцевому рівні
демократичної, ефективної організації управління, запровадження механізму
оптимального самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого
самоврядування їх співпраця з органами виконавчої влади забезпечує
розбудову держави на принципах демократії влади.
Місцеве самоврядування – одна з основних засад демократії та
конституційного ладу України.
Програма розвитку місцевого самоврядування в Пасічнянській
територіальній громаді на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена з
метою створення належних умов для реалізації територіальною громадою
прав і повноважень, визначених Конституцією України, Законами України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання
територіальних громад», Європейською Хартією місцевого самоврядування,
ратифікованою Законом України від 15 липня 1997 року, Конвенцією про
права осіб з інвалідністю, ратифікованою Законом України від 16.12.2009 р.
№ 1767-VI, і спрямована на розвиток місцевого самоврядування у
Пасічнянській територіальній громаді.
Фінансування Програми відбуватиметься у межах кошторисних
видатків по головних розпорядниках коштів та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством, відповідно до запланованих заходів.
II. Визначення проблем,
на розв’язання яких спрямована Програма
Нагальними
проблемами
органів
місцевого
самоврядування
Пасічнянської територіальної громади є:
− потреба в якісному кадровому забезпеченні органів місцевого
самоврядування, підвищенні професіоналізму посадових та службових осіб,
депутатів сільської ради, поширенні кращих практик належного врядування;
− слабка мотивація членів громад до солідарних дій, спрямованих на
захист своїх прав та інтересів у співпраці з органами місцевого
самоврядування задля досягнення спільних цілей розвитку громади;
− необхідність модернізації та поліпшення матеріально-технічної бази
органів місцевого самоврядування; вдосконалення системи ефективного
управління об’єктами комунальної власності територіальної громади;
− необхідність здійснення державної реєстрації об’єктів нерухомості
територіальної громади;
− необхідність запровадження та розвитку інформаційних технологій
та інструментів електронного урядування в структурних підрозділах;

Наслідком цього є низька якість адміністративних та муніципальних
послуг, що надаються громадянам на місцевому рівні.
Враховуючи відповідний позитивний зарубіжний та вітчизняний
досвід, спроможність місцевого самоврядування може бути забезпечена лише
через наділення їх достатньою ресурсною базою у фінансовому,
інфраструктурному та кадровому аспектах.
Зазначені проблеми зумовлюють необхідність упровадження
комплексу заходів щодо підвищення спроможності територіальної громади
на коротко- та середньострокову перспективу.
IV. Мета Програми
Метою Програми є створення умов для належної реалізації
Пасічнянською територіальною громадою прав і повноважень, визначених
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад",
Європейською Хартією місцевого самоврядування, і спрямована на
підвищення інституційної спроможності та побудову нової управлінської
моделі, створення оптимальної, ефективної, стабільної системи органів та
посадових осіб в умовах децентралізації; забезпечення ефективного
казначейського обслуговування бюджетних коштів та контролю за
використанням і збереженням державних та місцевих фінансових ресурсів.
Досягнення мети планується шляхом:
− створення умов для підвищення фахового рівня посадових та
службових осіб сільської ради, депутатів сільської ради; активістів, їх
професійного розвитку;
− активізації участі громадськості у місцевому самоврядуванні;
− поширення позитивного досвіду щодо вирішення проблемних питань
розвитку територій;
− підтримки творчої інтелігенції, студентської та учнівської молоді,
відзначення професійних досягнень мешканців громади;
− поліпшення забезпечення майнових засад місцевого самоврядування,
що включає підвищення ефективності використання та збереження майна
комунальної власності, створення належних умов роботи для посадових та
службових осіб сільської ради, ефективного здійснення депутатами сільської
ради їх професійної діяльності;
− застосування
інформаційно-комунікативних
технологій
та
інструментів
електронного
врядування;
системи
електронного
документообігу в сільській раді;
− забезпечення належних та безпечних умов для проведення
пленарних засідань сесій сільської ради, засідань постійних комісій та
виконавчого комітету сільської ради;
V. Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела
фінансування, строки та етапи її виконання
Для досягнення мети Програми планується виконати ряд завдань та
заходів, спрямованих на:

− розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових
осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
− участь у конкурсах проектів розвитку місцевого самоврядування,
територіальних громад Івано-Франківської області, всеукраїнських та
міжнародних конкурсах;
− організацію громадських та соціальних заходів;
− підтримку творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді,
відзначення професійних досягнень мешканців громади;
− забезпечення майнових засад місцевого самоврядування, підвищення
ефективності використання та збереження майна комунальної власності;
− забезпечення комфортних та безпечних умов праці в
адміністративних будівлях Пасічнянської територіальної громади;
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Пасічнянської територіальної громади та інших джерел відповідно до
чинного законодавства України з метою виконання запланованих заходів.
Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовні
строки, очікувані джерела та обсяги фінансування представлені у додатку до
Програми, який затверджується щорічно, виходячи з можливостей дохідної
частини бюджету Пасічнянської територіальної громади.
IV. Очікувані показники успішності Програми
Реалізація заходів Програми дозволить:
− підвищити рівень фахової підготовки посадових осіб управлінь та
відділів Пасічнянської сільської ради, депутатів сільської ради та членів
виконавчого комітету;
− поліпшити науково-методичне та матеріальне забезпечення
діяльності управлінь та відділів Пасічнянської сільської ради з виконання
власних та делегованих повноважень;
− підвищити рівень інформованості громадян про діяльність управлінь
та відділів Пасічнянської сільської ради, роботу депутатів сільської ради;
− підвищити ефективність використання майна комунальної власності
територіальної громади; поліпшити матеріально-технічну та фінансову базу
управлінь та відділів Пасічнянської сільської ради.
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і
завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.
Відповідальні виконавці:
− щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів виконання
Програми та за потреби готують пропозиції щодо продовження тих чи інших
заходів; включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і
джерел фінансування, переліку виконавців/співвиконавців, строків
виконання Програми та окремих заходів;
− щорічно до 20 січня наступного за звітнім роком подають
інформацію про виконання Програми для розгляду на сесії сільської ради
− оприлюднюють на офіційних веб-сайтах інформацію про виконання
Програми,
дотримуючись
строків
та
форми
звітності.

Додаток
до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Пасічнянській територіальній громаді на 2021 рік

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У ПАСІЧНЯНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ НА 2021РІК
№
з/п

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування,
тис. грн.

Напрям 1. Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб, депутатів місцевих рад
1.1

1.2

1.3

1.4

Науково-методичне забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування області та участь у
всеукраїнських, обласних та міжнародних конкурсах
проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування
Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів, членів виконавчого
комітету сільської ради, активістів
Забезпечення депутатів сільської ради документами,
довідково-інформаційними та іншими матеріалами,
необхідними для здійснення депутатських
повноважень. Придбання паперу, канцелярських
товарів, заправка картриджів
Передплата для Пасічнянської сільської ради, її
управлінь та відділів, депутатів сільської ради, членів
виконавчого комітету періодичної преси

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Фінансування
не потребує

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

5

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

50

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

5

1.5

2.1

2.2

2.3

Проведення прийому делегацій громад, органів
місцевого самоврядування України та з іноземних
держав. Організація харчування і проживання
офіційних делегацій, оплата послуг з транспортного
Управління та відділи
Протягом
перевезення делегацій. Організація відряджень та
Пасічнянської
2021 року
оплата транспортних послуг депутатів, посадових
сільської ради
осіб сільської ради, активістів територіальної
громади. з метою обміну досвідом та налагодження
співпраці в інші громади в межах України та за
кордон
Напрям 2. Організація громадських та соціальних заходів
Виготовлення та придбання атрибутики громади та
Державної символіки, книг, буклетів, відзнак
Управління та відділи
Протягом
(медалей, грамот, подяк), рамок, календарів,
Пасічнянської
2021 року
сувенірів, аудіо та відео продукції і поширення їх
сільської ради
серед жителів і гостей нашого міста, депутатів. Друк
фотографій
Урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят,
пам’ятних дат, урочистості з нагоди Дня місцевого
Управління та відділи
самоврядування. Придбання ритуальної продукції
Протягом
Пасічнянської
(вінків, кошиків, квітів, лампадок та інше) для
2021 року
сільської ради
покладання до пам’ятників, пам’ятних знаків,
меморіальних дошок, обелісків, меморіальних
комплексів, могил визначних людей
Організація та проведення форумів, фестивалів,
Управління та відділи
конкурсів
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

45

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

10

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

5

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

5

2.4

2.5.

2.6

2.7.

2.8

Сплата членських і цільових внесків до асоціацій,
членом яких є Пасічнянська сільська рада
Розробка та підтримка функціонування офіційного
веб-сайту Пасічнянської сільської ради
Висвітлення діяльності Пасічнянської сільської ради
у засобах масової інформації та розміщення в них
інформаційних повідомлень та оголошень

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради
Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради
Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Відзначення Почесними Грамотами, Грамотами,
Подяками, почесними відзнаками, цінними
подарунками, іншими заохоченнями за особисті
Бюджет
Управління та відділи
заслуги у соціально-економічному розвитку громади, Протягом
Пасічнянської
Пасічнянської
2021 року
утвердженні місцевого самоврядування, захисті
територіальної
сільської ради
суверенітету та територіальної цілісності України,
громади
вагомі професійні здобутки, з нагоди державних,
професійних свят, пам’ятних дат і ювілеїв
Організація спортивних змагань серед депутатів та
працівників органів місцевого самоврядування,
популяризація спорту і здорового способу життя,
Бюджет
Управління та відділи
участь депутатів та працівників органів місцевого
Протягом
Пасічнянської
Пасічнянської
самоврядування у районних, обласних,
2021 року
територіальної
сільської ради
всеукраїнських і міжрегіональних змаганнях з різних
громади
видів спорту. Перевезення команди. Придбання
інвентарю
Напрям 3. Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування
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5
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Утримання в належному санітарно-технічному стані
та забезпечення охоронною, протипожежною
безпекою, проведення капітального та поточного
ремонту приміщень адміністративних будівель
сільської ради, адміністративних будівель у
населених пунктах громади та прилеглих територій.
Придбання господарських товарів
Поліпшення матеріально-технічної бази сільської
ради для забезпечення роботи депутатів сільської
ради, створення сучасної ефективної матеріальнотехнічної бази управлінь та відділів Пасічнянської
сільської ради. Придбання та обслуговування
комп’ютерної техніки, периферійного обладнання і
технічних засобів для Пасічнянської сільської рад та
її виконавчих органів, комунальних закладів
Оновлення, придбання програмного забезпечення та
ліцензій для Пасічнянської сільської ради та її
виконавчих органів, комунальних закладів
Оплата судових витрат. Оплата послуг адвокатів,
експертів та інших спеціалістів
Замовлення технічної документації та проведення
реєстрації об’єктів нерухомості, отримання
документів про право власності Пасічнянської
територіальної громади в особі Пасічнянської
сільської ради, витягів про реєстрацію та з реєстру
прав власності

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

10

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

45

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради
Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради
Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

5

10

5

3.6

Впорядкування земельних відносин, виготовлення
технічних документацій, отримання кадастрових
номерів земельних ділянок, якими користуються
суб’єкти власності територіальної громади

Секретар сільської ради

Управління та відділи
Протягом
Пасічнянської
2021 року
сільської ради

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Андрій КРИЦЬКИЙ

5

Додаток 2
до рішення сільської ради
від 21.01.2021 № 43-3/2021
«Про затвердження місцевих
програм, які фінансуватимуться
за рахунок коштів бюджету
Пасічнянської територіальної
громади»

Паспорт
Програми благоустрою населених пунктів Пасічнянської
територіальної громади на 2021-2025 роки

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – виконавчий комітет
сільської ради.
2. Розробник програми – виконавчий комітет сільської ради.
3. Термін реалізації програми – 2021-2025 роки.
4. Етапи фінансування програми – щорічно з 2021 по 2025 роки.
5. Обсяги фінансування програми:
Обсяги фінансування (грн.)
в т.ч. за джерелами фінансування
Роки
всього
Бюджет Пасічнянської
інші джерела
територіальної громади
2021-2025,
47174800
47174800
в т.ч.:
2021
7174800
7174800
2022
10000000
10000000
2023
10000000
10000000
2024
10000000
10000000
2025
10000000
10000000
6. Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть змогу:
– підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань
благоустрою та санітарної очистки;
– зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне
середовище та здоров’я людини;
– створення умов для очищення території громади від забруднення побутовими
відходами;
– підвищення ефективності функціонування комунального підприємства
«Лісовик» з питань благоустрою та санітарної очистки;
– покращення освітлення вулиць.
7. Термін проведення звітності: щорічно.
Замовник Програми

________________

Керівник Програми
Заступник сільського голови ________________

Андрій ГУНДА
Тарас ЮРЧИЛО

Програма благоустрою населених пунктів
Пасічнянської територіальної громади на 2021-2025 роки
І. Загальні положення
Вирішення проблем у сфері благоустрою населених пунктів є одним з
напрямів у здійсненні соціально – економічних реформ, формуванні умов
розвитку громади. Організація комунального благоустрою, та його утримання є
одним з основних завдань керівництва громади.
Реалізація політики органу місцевого самоврядування - це головні функції
з поточного утримання та розвитку існуючих об'єктів комунального
благоустрою, що входять до комунальної власності територіальної громади.
Благоустрій Пасічнянської територіальної громади – це комплекс заходів з
утримання соціальної інфраструктури, сектора індивідуальної забудови сіл
територіальної громади, а також ряд соціально-економічних, організаційноправових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного
очищення тощо, котрий здійснюється на території сіл територіальної громади.
Заходи з благоустрою сіл - це роботи щодо відновлення, належного
утримання території об’єднаної територіальної громади, організації
упорядкування об’єктів благоустрою.
Програма благоустрою населених пунктів територіальної громади на 20212025 роки (далі Програма) розроблено відповідно до Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» ( зі
змінами), «Про відходи», наказу Державного Комітету України з питань
житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення
ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» № 154 від
23.09.2003 року (зі змінами), наказу Міністерства з питань житловокомунального господарства України №32 від 31.05.2007 року та інших
нормативно-правових актів чинного законодавства.
За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч
проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та не систематичним проведенням
заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.
Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного
очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства,
боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного
поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково
закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також
залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для
виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо
організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих
побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового
господарства, озеленення території, вуличного освітлення, малих архітектурних
форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових
інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення
ефективності системи благоустрою населених пунктів.

Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених
пунктів ради здійснюється в інтересах жителів сіл територіальної громади, з
метою покращення екологічної та демографічної ситуації, створення умов для
культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку
населення підвідомчої території, підвищення рівня громадського порядку.
Проблеми утримання в належному стані території територіальної громади,
відновлення об’єктів благоустрою, потребують програмного вирішення.
Програма благоустрою розроблена для здійснення ефективних і
комплексних заходів з утримання території громади в належному санітарному
стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього
освітлення, поточного ремонту доріг, збереження об’єктів загального
користування, ліквідації стихійних звалищ.
Мета Програми та основні завдання програми
Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному
санітарному стані території сіл громади.
Основні завдання:
− відновлення, поточне обслуговування та реконструкція вуличного
освітлення населених пунктів Пасічнянської територіальної громади;
− підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення
шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;
− організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг
з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення;
− поточний і капітальний ремонт та утримання в належному стані
комунальних доріг;
− обладнання територій майданчиками під розміщення контейнерів для
збору побутових відходів;
− здійснення санітарної вирубки сухостою;
− догляд за клумбами і газонами;
− утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих
територій;
− утримання обочин доріг шляхом систематичного прибирання порослі;
− ліквідація несанкціонованих звалищ;
− покращення транспортного обслуговування населення;
− підтримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних
навчальних закладів;
− вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування,
утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення
санітарного стану населених пунктів;
− впорядкування кладовищ, пам’ятних знаків;
− розчистка вулиць від снігу .
Фінансове забезпечення
Фінансування Програми на 2021-2023 роки буде здійснюватися за
рахунок коштів бюджету територіальної громади, щомісячної оплати від

населення , юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за вивезення і
утилізацію ТПВ та інших коштів, залучених відповідно до законодавства.
Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік
передбачаються щорічно при формуванні бюджету і затверджуються рішенням
сільської ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється відповідно
до законодавства.
Очікувані результати виконання Програми
У ході виконання Програми очікується досягнення наступних
показників:
− забезпечення належного стану комунальних доріг;
− покращення якості надання комунальних послуг населенню;
− покращення санітарного та естетичного стану сіл;
− поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища та
створення кращих умов для життєдіяльності населення;
− підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань
благоустрою та санітарного очищення;
− зменшення до мінімального рівня витрат і втрат при наданні послуг
зовнішнього освітлення ;
− освітлення території сіл громади відповідно до потреб громади;
− збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за
рахунок виконання робіт з поточного ремонту та послуг із технічного
обслуговування.
− збереження стану об’єктів загального користування, історикокультурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних
ландшафтів, рекреаційних зон;
− покращення
екологічної
ситуації
у
населених
пунктах,
підтримуватиметься санітарний стан населених пунктів на належному рівні
− зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє
природне середовище та здоров’я людини
− впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання,
придбання сміттєвих баків та сміттєвоза для вивозу ТПВ
− підвищення ефективності функціонування підприємств із питань
благоустрою та формування ефективних договірних відносин між усіма
суб’єктами надання послуг.
Заходи з виконання Програми благоустрою населених пунктів
Пасічнянської територіальної громади на 2021-2025 роки
Для виконання завдань Програми необхідно здійснити такі плановоорганізаційні заходи:
- відновлення, поточне обслуговування та реконструкція вуличного
освітлення по населеним пунктам Пасічнянської сільської ради територіальної
громади;

- підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення
шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;
- організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг
з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення;
- поточний і капітальний ремонт та утримання в належному стані
комунальних доріг;
- обладнання територій майданчиками під розміщення контейнерів для
збору побутових відходів;
- здійснення санітарної вирубки сухостою;
- догляд за клумбами і газонами;
- утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих
територій;
- утримання обочин доріг шляхом систематичного прибирання порослі;
- ліквідація несанкціонованих звалищ;
- покращення транспортного обслуговування населення;
- підтримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних
навчальних закладів;
- вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування,
утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення
санітарного стану населених пунктів;
- впорядкування кладовищ, пам’ятних знаків;
- розчистка вулиць від снігу;
- реконструкція вуличного освітлення населених пунктів Пасічнянської
територіальної громади;
- підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення
шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;
- організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг
з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення;
- поточний і капітальний ремонт та утримання в належному стані
комунальних доріг;
- грейдерування вулиць громади комунальної власності;
- послуги спеціалізованої дорожньої техніки (автогрейдер) для утримання
доріг сіл в зимовий період;
- вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному
стані чи загрожують електромережам;
- догляд за зеленими насадженнями;
- проведення санітарної очистки території;
- обладнання прибудинкових територій майданчиками під розміщення
контейнерів для збору побутових відходів;
- здійснення санітарної вирубки сухостою;
- догляд за клумбами і газонами;
- утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих
територій;
- утримання обочин доріг шляхом систематичного прибирання порослі;
- ліквідація несанкціонованих звалищ;

- утримання в належному стані кладовищ, пам’ятників;
- закупівля, оренда спеціалізованої техніки – сміттєвоза, грейдера, міні
трактора, автовишки, бензопил для видалення сухостою дерев;
- очищення від об’яв та реклами об’єктів благоустрою;
- улаштування стендів (дощок) для розміщення об’яв, офіційної реклами;
- здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення
стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення, спалювання та утилізації
твердих побутових відходів;
- посилення роботи з населенням по укладанню договорів на вивезення
ТПВ;
- ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ;
- облаштування контейнерних майданчиків з твердим покриттям;
- придбання баків, контейнерів для роздільного збирання ТПВ.
Очікувані результати впровадження Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище
та здоров’я людини;
- створити умови для очищення населених пунктів від побутових відходів;
- зменшити обсяги утворення та видалення побутових відходів, роздільне
збирання дозволить вилучати корисні компоненти відходів, що мають ресурсну
цінність;
- поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження
з побутовими відходами.
Найбільші зрушення у сфері поводження з відходами будуть
спостерігатися при застосуванні роздільного збирання побутових відходів та
вилученні корисних компонентів із складу побутових відходів, що мають
ресурсну цінність та встановленні спеціальних контейнерів для скла, паперу,
пластикових пляшок і змішаних відходів.
Контейнери передбачається встановити на спеціальних майданчиках в
селах Пасічнянської територіальної громади, а також на територіях прилеглих
до організацій, установ, підприємств, що діють на території Пасічнянської
територіальної громади. Крім того, сільською радою планується облаштування
контейнерних майданчиків та встановлення сміттєвих баків, контейнерів, урн
на територіях дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, Пасічнянської
територіальної громади, а також закладів охорони здоров’я.
Централізоване вивезення твердих побутових відходів з територій
населених пунктів забезпечить підтримання чистоти, покращення санітарного
стану та благоустрою об’єднаної територіальної громади в цілому.
Організація робіт щодо залучення мешканців приватних домоволодінь до
роздільного збору твердих побутових відходів та облаштування майданчиків
під контейнери призведе до зменшення кількості несанкціонованих
смітттєзвалищ на берегах водойм, у зелених зонах, парках, узбіччях доріг,
кладовищах та позитивно позначиться на екологічній ситуації.

Крім того, залучення підприємств, установ, організацій до процедури
роздільного збирання твердих побутових відходів дозволить вилучити з
відходів цінну вторинну сировину (папір, скло, пластик).
Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів,
централізованого збирання та вивезення буде супроводжуватись проведенням
постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та
екологічному відношеннях поводження з твердими побутовими відходами та
необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у впровадженні
роздільного збирання та вилучення корисних компонентів з побутових відходів.
Систематичне проведення роз’яснювальної роботи з жителями сіл, що
увійшли до складу Пасічнянської територіальної громади, проведення виховних
годин в дошкільних навчальних закладах, уроків в загальноосвітніх навчальних
закладах на тему цивілізованого поводження з відходами забезпечить
громадянську обізнаність, призведе до зміни розуміння та поведінки людей, що
зменшить кількість створюваних відходів та сприятиме покращенню процедури
поводження з твердими побутовими відходами.

Заходи з виконання Програми благоустрою населених пунктів Пасічнянської територіальної громади на 2021 рік
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Перелік заходів програми
Розробка схем санітарної очистки території
населених пунктів Пасічнянської територіальної
громади
Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи з
населенням щодо необхідності заключення договорів
на отримання послуг з вивезення ТПВ, недопущення
утворення стихійних сміттєзвалищ, самовільного
вивезення сміття на полігони ТПВ, впровадження
схеми роздільного збирання ТПВ, друк
інформаційних матеріалів.
Проведення рейдів, перевірок стану утримання
громадських місць, прибудинкових територій та
територій підприємств, установ організацій та
громадян із залученням правоохоронних органів
Надання фінансової підтримки КП «Лісовик»
шляхом здійснення поточних трансфертів за рахунок
загального фонду та внесків до його статутного
капіталу за рахунок коштів місцевого бюджету
(заробітна плата, придбання пального, придбання
матеріалів для ремонту вуличного освітлення

Строк
виконання
заходу

Обсяг
фінансування,
тис. грн.

Виконавці

Джерела
фінансування

Протягом
2021 року

Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Протягом
2021 року

Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

5

Протягом
2021 року

Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Фінансування
не потребує

Протягом
2021 року

Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

2 000

Фінансування
не потребує

5.
Вивезення твердих побутових відходів

Протягом
2021 року

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на
території Пасічнянської територіальної громади

Протягом
2021 року

Придбання баків, контейнерів для роздільного
збирання ТПВ, сміттєвих урн

Протягом
2021 року

6.

7.

8.
Облаштування контейнерних майданчиків з твердим Протягом
покриттям
2021 року
9.
Придбання одноразових сміттєвих пакетів, мішків
для збирання ТПВ

Протягом
2021 року

Придбання спецтехніки у сфері поводження з ТПВ

Протягом
2021 року

Поточний ремонт контейнерів та майданчиків збору
ТПВ на території Пасічнянської територіальної
громади

Протягом
2021 року

10.

11.

Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

1 000

50

100

150

10

1 000

20

12.
Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього
вуличного освітлення

Протягом
2021 року

Ремонт вуличного освітлення

Протягом
2021 року

Прокопування потічків

Протягом
2021 року

Прокопування канав

Протягом
2021 року

Обслуговування вуличного освітлення

Протягом
2021 року

Обслуговування системи відеоспостереження

Протягом
2021 року

Ремонт та електрифікація сцени в смт. Битків

Протягом
2021 року

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

500

800

200

200

50

50

20

19.

Закупівля, оренда спеціалізованої техніки –
сміттєвоза, грейдера, міні трактора, автовишки,
інших механізмів та інструментів, бензокос,
бензопил для видалення сухостою дерев

Протягом
2021 року

Встановлення павільйонів, альтанок на зупинках
громадського транспорту

Протягом
2021 року

Улаштування стендів (дошок) для розміщення об’яв,
офіційної реклами

Протягом
2021 року

20.

21.

22.

23.

Встановлення в’їзних стел, знаків на в’їздах до
населених пунктів Пасічнянської територіальної
громади, встановлення інших інформаційних
конструкцій
Озеленення (окультурення та поточне утримання
зелених насаджень, видалення сухих та аварійних
дерев, улаштування клумб та квітників, посадка
дерев, кущів та квітів, інше). Обкошування
громадських місць. Видалення рослин борщівника
Сосновського

Секретар сільської ради

Протягом
2021 року

Протягом
2021 року

Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»
Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади
Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Виконавчий комітет
Пасічнянської
сільської ради.
КП «Лісовик»

Бюджет
Пасічнянської
територіальної
громади

Андрій КРИЦЬКИЙ

500

200

50

100

100

Додаток 3
до рішення сільської ради
від 21.01.2021 № 43-3/2021
«Про затвердження місцевих
програм, які фінансуватимуться
за рахунок коштів бюджету
Пасічнянської територіальної
громади»

Паспорт
Програми розвитку та покращення первинної медичної допомоги
в Пасічнянській територіальній громаді на 2021 рік
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – КП «Пасічнянський
НЦПМД».
2. Розробник програми – КП «Пасічнянський НЦПМД».
3. Термін реалізації програми – 2021 рік.
4. Етапи фінансування програми – щомісячно протягом 2021 року.
5. Обсяги фінансування програми:

Роки
2021

всього
300000

Обсяги фінансування (грн.)
в т.ч. за джерелами фінансування
Бюджет Пасічнянської
інші джерела
територіальної громади
300000
-

6. Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до
функціональних обов’язків;
- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення
матеріально – технічної бази підприємства.
7. Термін проведення звітності: щорічно.

Замовник Програми

________________ Оксана ЛАВРИНОВИЧ

Керівник Програми

________________ Оксана ЛАВРИНОВИЧ

ПРОГРАМА
розвитку та покращення первинної медичної допомоги в Пасічнянській
територіальній громаді на 2021 рік
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
1.1. Для забезпечення виконання завдань, передбачених в установчих
документах, комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового
фінансування, яке сприятиме більш ефективному використанню комунального
майна громади, оновленню виробничих потужностей, зміцненню матеріальнотехнічної бази підприємств, забезпеченню повного і своєчасного проведення
розрахунків з бюджетом та забезпечення здійснення статутної діяльності.
2. Визначення мети Програми
2.1. Основною метою Програми - є забезпечення стабільної роботи
комунальних підприємств та забезпечення їх безперебійного функціонування
відповідно до статутної діяльності.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела
фінансування, строки та етапи виконання
3.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у відповідності
до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету Пасічнянської
сільської ради в межах бюджетних призначень, затверджених на її виконання на
відповідний бюджетний період (додаток 1 до Програми).
3.2. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на
підставі клопотання комунального підприємства з наведеним обґрунтуванням щодо
необхідності відповідної фінансової підтримки підприємства, за рахунок поточних
трансфертів та поповнення статутного фонду шляхом інвестування у необоротні
активи через перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі Державної
Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача бюджетних коштів.
3.3. Надання фінансової підтримки комунального підприємства передбачає
здійснення поточних трансфертів за рахунок загального фонду та внесків до їх
статутних фондів за рахунок коштів сільського бюджету.
3.4. Головним розпорядником коштів є КП «Пасічнянський НЦПМД»
Пасічнянської сільської ради.
3.5. Одержувачами бюджетних коштів є КП «Пасічнянський НЦПМД»
Пасічнянської сільської ради на відповідний рік та може змінюватись протягом
бюджетного періоду відповідними рішеннями про внесення змін до бюджету.
5. Перелік завдань і заходів Програми
5.1. Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є:
зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним
підприємством своєї поточної діяльності по наданню якісних послуг та виплата
заробітної плати працівникам підприємства (додаток 2 до Програми).
6.
Очікувані результати виконання програми
6.1. Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до
функціональних обов’язків;

збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення
матеріально – технічної бази підприємства.
7.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
7.1. Пасічнянська сільська рада здійснює координацію та контроль за
виконанням заходів Програми.

Додаток 1
до Програми розвитку та
покращення первинної медичної
допомоги в Пасічнянській
територіальній громаді
на 2021 рік
Ресурсне забезпечення Програми розвитку та покращення первинної
медичної допомоги в Пасічнянській територіальній громаді
на 2021 рік

Обсяг коштів, які пропонується
Етапи виконання
залучити на виконання
програми
програми
1
2
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
місцевий бюджет
протягом - 2021 року

Усього витрат на
виконання програми,
( тис. грн.)
3
300,0
300,0

Додаток 2
до Програми розвитку та покращення первинної
медичної допомоги в Пасічнянській
територіальній громаді на 2021 рік
Перелік заходів і завдань Програми розвитку та покращення первинної медичної допомоги
в Пасічнянській територіальній громаді на 2021 рік
№
п/п

1
1.

2.

Назва напряму
діяльності

2
Зміцнення
матеріально-технічної
бази комунального
підприємства
Сприяння створенню
належних умов для
здійснення
комунальним
підприємством своєї
поточної діяльності по
наданню якісних
послуг. Виплата
заробітної плати
працівникам
підприємства

Перелік заходів Програми

3

Надання фінансової
підтримки комунальному
підприємству
«Пасічнянський НЦПМД»
шляхом здійснення
поточних трансфертів за
рахунок загального фонду
та внесків до їх статутних
фондів за рахунок коштів
місцевого бюджету

Строк
виконання
заходів

4

Виконавці

5
2021
рік

2021 рік

Обсяг
Джерела
фінансування
фінансування (вартість),
тис.грн.

6

7

КП
«Пасічнянсь
кий
НЦПМД»

Місцевий
бюджет

КП
«Пасічнянсь
кий
НЦПМД»

Місцевий
бюджет

Всього:

Секретар сільської ради

8
50,0

250,0

300,0
Андрій КРИЦЬКИЙ

Очікуваний
результат

Забезпечення
безперебійної
роботи
комунального
підприємства
відповідно до
функціональних
призначень

Додаток 4
до рішення сільської ради
від 21.01.2021 № 43-3/2021
«Про затвердження
місцевих програм, які
фінансуватимуться за
рахунок коштів бюджету
Пасічнянської
територіальної громади»

ПАСПОРТ
цільової програми "Цукровий діабет" на 2021-2022 роки

1. Ініціатор розроблення заходів програми – КП «Пасічнянський
НЦПМД»;
2. Розробник заходів програми – КП «Пасічнянський НЦПМД»;
3. Термін реалізації заходів програми – 2021-2022 роки.
4. Етапи фінансування – щорічно 2021-2022 роки.
5. Обсяги фінансування заходів програми:
Роки
2021-2022,
у т.ч.
2021
2022

Обсяги фінансування, тис. грн.
в т. ч за джерелами фінансування
всього
місцевий
інші
обласний
бюджет
джерела
бюджет
1223,0
1223,0
623,0
600,0

-

623,0
600,0

6. Очікувані результати виконання заходів програми.
Виконання основних положень заходів програми дасть змогу:
- знизити рівень первинного виходу у працездатному віці на
інвалідність внаслідок ускладнень , зумовлених захворюванням на
цукровий діабет;
- знизити рівень смертності внаслідок ускладнень, зумовлених
захворюванням на цукровий діабет;
- впровадити протоколи лікування хворих на цукровий діабет і з
застосуванням сучасних медичних технологій;
- забезпечити хворих на цукровий діабет в повному обсязі препаратам
інсулінів та цукрознижуючими лікарськими засобами, а також засобами
самоконтролю.
7. Термін проведення звітності – щорічно до 25 грудня.
Замовник Програми

________________ Оксана ЛАВРИНОВИЧ

Керівник Програми

________________ Оксана ЛАВРИНОВИЧ

-

ПРОГРАМА
Цукровий діабет»на 2021-2022 роки
Загальна частина
Програму розроблено з метою формування місцевого бюджету на
2021-2022 роки та з метою запобігання і зниження рівня захворюваності на
цукровий діабет, його ускладнень, інвалідності та смертності від цукрового
діабету, поліпшення профілактики, діагностики та лікування хворих на
цукровий діабет, а також збільшення тривалості та поліпшення якості
життя хворих в районі.
Мета програми
Метою програми є підвищення ефективності загальнодержавних
заходів, спрямованих на:
– профілактику, діагностику та лікування цукрового діабету, його
ускладнень;
– запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет,
його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності;
– збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом
підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги,
адаптація їх у суспільстві.
Основні завдання програми
Основними завданнями програми:
– розроблення нормативно-правових та організаційно-структурних
засад удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий
діабет та його ускладнення;
– покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий
діабет шляхом проведення постійного скринінгу;
– забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий
діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
– створення умов для ефективного функціонування закладів охорони
здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги
хворим на цукровий діабет;
Для розв'язання проблеми профілактики, зниження рівня
захворюваності на цукровий діабет необхідно:
– забезпечити організацію раннього виявлення цукрового діабету
шляхом проведення профілактичних цільових оглядів населення;
– забезпечити постійне спостереження за хворими на цукровий діабет
відповідно до вимог сучасних стандартів;
– підвищити рівень компенсації цукрового діабету у хворих, які
приймають препарати інсуліну;
– зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з важким
гіпоглікемічним станом щороку на 10%;
– зменшити кількість випадків ампутацій стопи, гангрени, ретинопатії
важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах видатків, що

передбачаються у місцевому бюджеті. Обсяг бюджетних
визначається виходячи з конкретних завдань.
Дія заходів програми розрахована на 2021-2022 роки.

коштів,

Детальне цифрове обґрунтування фінансування програми
За статистичними даними станом на 01.12.2020 р. на території
громади офіційно зареєстровано - 119 хворих на цукровий діабет.
Із них потребують замісної терапії препаратами інсуліну за
життєвими показаннями 61 особа, у тому числі 6 - дітей віком до 18 років.
Щороку реєструють в середньому 1-2 вагітних жінок, які хворіють на
цукровий діабет.
Лікування 61 хворих на цукровий діабет
таблетованими цукрознижуючими
препаратами (45% від всіх хворих
цукровим діабетом ІІ типу)
Закупівля витратних матеріалів для
визначення глікованого гемоглобіну.
Кількість хворих 119. Кількість
досліджень на рік на одного хворого - 4.
Закупівля витратних матеріалів та
приладів для визначення
мікроальбумінурії . Кількість вимірювань
на рік для одного хворого - 2
Закупівля візуальних тест смужок для
визначення глюкози крові
Закупівля витратних матеріалів до
біохімічних аналізаторів для визначення
глюкози крові
Всього
Разом:

Середня вартість лікування
одного хворого на місяць
становить приблизно 960 грн.
960 х 61 =58,560 тис. грн.
Вартість одного дослідження –
30 грн.
4 х 30 х 61 =7,320 тис. грн.
Вартість 1 дослідження 5 грн.
2 х 5 х 61 =610 тис. грн.
1,0 тис. грн.
1,1 тис. грн.
68,590 тис. грн.
68,590 тис. грн.

Додаток до програми

Забезпечення хворих на цукровий
діабет II типу таблетованими
цукрознижуючими препаратами.

Секретар сільської ради

ЦРЛ

20212022
роки

2021-2022,
в т.ч. по
роках
2021
2022

бюджет

місцевий

бюджет

обласний

бюджет

державний

тис грн.

всього,

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами
фінансування
роки

Термін виконання

Найменування заходу

Виконавець

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми "Цукровий діабет" на період 2021-2022 роки

1223,0

-

-

1223,0

623,0
600,0

-

-

623,0
600,0

Андрій КРИЦЬКИЙ

Очікувані
результати

Підвищення рівня
компенсації
цукрового діабету
хворих, які
приймають
препарати інсуліну

