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по вЦшкодуванню комунальних цослуг Комунальному некомерцiйномупiдприеМствУ <<ЛiкарНя iптенсИвного лiкування Боярськоi MicbKoi ради>> за наданiмедичнi послуги жителям Вишневоi Micbkoi територiальноi громади
на2022-2023 роки
(далi Програма)



1. Паспорт Програми

2. Визначення проблеми, на розв'язання якоi спрямованi
заходи Програми

Прийняття Програми зумовлено тим, що мешканцi Вишневоi MicbKoiтериторiальноi громади отриN,Iуrоть медичнi посlryги вiдповiдних фахiвцiв в кнпклiкарrrя iнтенсивного лiкування Боярськоi мiськоi ради>). Програма спрямована напокраrт{еннЯ якостi надаЕнrI медичних посJryг та умов перебування пацiентiв
МеШКаНЦiВ ВИШНеВОi MicbKoi територiалrъноi |ромади, у закладах кнп <лiкарrrяiнтеноивНого лiкування Боярськоi MicbKoT ради) на лiкуваннi.

iцiатор розроблення Програми ишнева MicbKa рада, Боярська
1ська Dала
иконавчий KoMiTeT Вишневоi

'оловний 
розпорядник коштiв правлiння фiнансiв ВишневоТ

iсъкоТради

виконавцi Програми
ишнева мiсъка рада

ка MicbKa рада

правлiння фiнансiв ВишневоТ

некомерцiйне
<<Лiкарня

iнтенсивного лiкуванIuI Боярськоi

ермiни реалiзацii Програми 2-202З роки

iK бюджетiв, якi берутъ 1пrасть у
aHHi Програми

r.цжот Вишневоi MicbKoi
iа-гrьноi |ромади, Бюджет

MicbKoi територiаrrьноi

ний обсяг фiнансових
,iB, необхiдних лля реалiзацii

тому числi бюджетних коштiв, грн. 3 400,00

них коштiв бюджет Вишневоi MicbKoi
иторiальноi громади, грЕ.



3. Мета Програми

Метою Програми е вирiшення прiоритетних завдань пiдтримки отриманнямешканцями Вишневоi мiськоi;територiальньi громади якiсних медичних послуг позаМеЖаМИ ГРОМаДИ, а СаМе В КОМУН€lJIЪНОМУ некомерцiйному пiдприемствi клiкарняiнтенсивного лiкування Боярськоi мiсъкоi рй"r;. 
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Та СПОсобами, якi спрямованi на розв,язz}ння проблем е:- пlдвищення рiвня соцiальнlтх гарантiй в сферi отриманшI медичних посJrуг;_ створення нzLлежних УIvIoB дJUI отримашUI якiсних медичних .roanya вКомуналЬНОIvry некомерЦiйномУ пiдприемствi кЛiкарня iнтенсивного лiкувалняБоярськоiмiськоiради); 
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- оплата комун€lпьних ПосJý/г та енергоносiiЪ, забезпечення оптимаJIьноготемпераТурногО режимУ та caHiTapниx вимОг длЯ забезпеченIUI II€Lпежного рiвня ";;i;;медичних посJý/г мешканцям громади; 
L -'' 
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- вiдшкодування витрат на комунальнi послуги з бюджету Вишневоi MicJKoiтериторiалънотгромади вiдповiдт.о до uinrnocTi пролiкованих пацiентiв у Комунал;"ърнекомерцiйному пiдприемствi клiкарня iнтенсивного лiкування Боярськоiмiськоiради)tlротягом2022-2023рокiв. J ---'-r 'Г
]5. Фiнансове забезпечення Програми i

lФiнансове забезпечення реа-пiзацii заходiв, передбачених Про.рurРr,здiйснюеться за рахунок коштiв бйджету Вишневоi мiськоr'територiалu"оi фrlлr,шJuIхом надання мiжбюджетного трансферту до бюджету Бъярськоi MicdkoiТеРИторiаrrьноi громади. 
---n---- -J yv,Lr,vцL\v д rvrrwJ\\Jl

iКошти, видiленi вiдповiдно до прийнятоi Програми, направля.ru." j 

"uздiйснення заходiв: 
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I- оплатУ комун€tлъних послуг та енергоносiiЪ Комунального некомерцiИ"[.опiдприемства <<лiкарня iнтеноивного лiкуйня Боярськоi мiсъкоi ради>. i

i6. Очiкуванi результати i

у результатi виконаншI програми буд. забезцечено:
- пiдвищення ефективностi, якостi та доступностi медичного обслуговуванняBcix верств населеншI;

4, Обrрунryвання шляхiв i заходiв здiйснення Програми

J PýrJyJr-b,I,aTl виконаншI програми бУде забезцечено: 
i

- пiдвищення ефективностi, якостi тадоступностi медичного обслуговruu"r" !rr"Bcix верств населеншI 
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l- полiпшення наданшI медичноi допомоги та скорочення cTpoKiB обстеже"rJ ..u

- н€шежне виконанIUI повноВажень Комун€Lпьного некомерцiйного.riд.rр"ur$uu
<ЛiКаРНЯ iНТеНСИВНОГО лiкування Боярсъкоiмiськотради) перед,"-*ч"ц"r" в"-;:;;iMicbKoi територiатrьноТ громади. 
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i7. Виконавцi Програми 
]

iВиконавцями Програlли е КомунuLльне некомерцiйне пiдприемство <Лiка|ня



iнтенсивного лiкуваннll Боярськоi Micbkoi радю), Управпiння фiнансiв Вишневоi мiсъкоi
Ради.

8. Контроль за виконанням Програми

"i::r::"*:_T,T:'""M 
ЗаХОДiв здiЙснюс профiльна постiйна депутатська комiсiята. Управлiння фiнансiв Вишневоi мiсъкоi Радизгiдно наданого звiту.

Мiський

району КиiЪсъкоТ облестi,

Iлля ДIКОВ


