
                                                                                                                    
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять третя  сесія  

восьмого скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

31  серпня 2022 року                         Деражня                                                     № 8 

 

Про затвердження «Програми розвитку 

КП «Деражнянська міська аптека»  

Деражнянської міської ради на 2022 рік» 

 

               Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рекомендацій постійних комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити «Програму розвитку комунального підприємства  

«Деражнянська міська аптека» Деражнянської міської ради на 2022 рік»    

(додається). 

 

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально -   економічного 

розвитку (голова комісії Оксана БЕРЕГОВА). 

 

 

 

 Міський голова                                                         Андрій КОВПАК 

 

 

                                          

 

                                                                                 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Рішення міської ради 

                                                                                 від  31 серпня  2022 року 

                                                                                 № 8 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

« ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА АПТЕКА» 

 

ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НА 2022 РІК 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ДЕРАЖНЯ 

 

2022 РІК 



І .  П а с п о р т  П р о г р а м и  

 

1  Ініціатор розроблення Програми Комунальне підприємство 

«Деражнянська міська аптека» 

Деражнянської міської ради 

2  Підстава для розроблення 

 

Бюджетний кодекс України  

3  Розробник Програми 

 

Комунальне підприємство 

«Деражнянська міська аптека» 

Деражнянської міської ради  

4  Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальне підприємство 

«Деражнянська міська аптека» 

Деражнянської міської ради 

5  Загальний обсяг фінансування  

За рахунок місцевого бюджету  

26290,00 грн. 
 

6  Термін реалізації Програми 

 

2022 рік 

 

ІІ. Загальні положення 

 

           2. Аптека № 1 (соціальна) знаходиться на балансі КП «Деражнянська 

міська аптека» Деражнянської міської ради та є підрозділом вищезазначеного  

підприємства. Приміщення аптеки – одноповерхова цегляна  будівля з 

підвальним приміщенням, яке  знаходиться за адресою : місто Деражня вулиця 

Миру, 18  загальною площею – 172,5 кв.м . 

2.1. Сфера дії даної Програми охоплює  закупівлю будівельних матеріалів та 

комплектуючих для подальшого ремонту приміщення аптеки комунального 

підприємства «Деражнянська міська аптека» Деражнянської міської ради, 

діяльність якої  спрямована на надання послуг у сфері фармації для 

забезпечення населення громади необхідними медикаментами та медичними 

товарами.  

2.2. Враховуючи соціальну значимість підприємства в житті міста та громади  , 

важкий фінансово - економічний стан підприємства, керуючись Бюджетним 

Кодексом України, розроблено дану Програму.   

 

ІII. Мета Програми 
 

Головна мета Програми:  
 

- покращення стану приміщення аптеки для забезпечення надійності роботи 

фармацевтичної системи міста та громади; 

- досягнення безперебійного забезпечення лікарськими засобами та  виробами 

медичного призначення; 

- забезпечення механізму соціальних цін для  населення  та високої якості 

надання послуг у фармацевтичній сфері. 



 

ІV. Завдання та напрями виконання Програми 

 

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямками: 

 - покращення стану приміщення аптеки для забезпечення беззбиткового, 

безперебійного функціонування комунального підприємства «Деражнянська 

міська аптека» Деражнянської міської ради; 

- спрямування зусиль та потенціалу підприємства для забезпечення 

високоякісного надання фармацевтичних послуг; 

- збереження дієздатності підприємства та його трудового потенціалу; 

- збільшення обсягів реалізації (надання) послуг; 

- забезпечення соціальних цін . 

 

V. Фінансування Програми 

 

5.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок: 
 

-  коштів міського бюджету. 
 

    Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського 

бюджету може змінюватись відповідно до рішень міської ради про внесення 

змін до бюджету міста на відповідний рік, виходячи з наявного фінансування 

ресурсу міського бюджету. 

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Деражнянська міська 

рада.  

Одержувачами коштів  є комунальне підприємство «Деражнянська міська 

аптека» Деражнянської міської ради. 

 

VІ. Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на 

реалізацію Програми 
 

6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на 

безповоротній основі комунальному підприємству «Деражнянська міська 

аптека» Деражнянської міської ради, засновником якого є Деражнянська міська 

рада. Фінансова підтримка надається в межах бюджетних призначень, 

встановлених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік за 

цією Програмою та в межах надходжень до міського бюджету.   

 

6.2.Фінансова підтримка може виділятися на покриття (відшкодування) 

поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі 

господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї 

Програми, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства. 

 

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати 

комунального підприємства:  



- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними 

договорами; 

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-

масової і фізкультурної роботи;  

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;  

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним 

напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства 

та відповідає меті і завданням Програми. 

 

6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є 

наявність: 

- звернення, подане отримувачем фінансової підтримки, погоджене відповідним 

відділом міської ради та заступником міського голови відповідно до розподілу 

їх функціональних обов’язків. 

 

VІІ. Очікувані результати від реалізації  Програми 

 

Виконання Програми дозволить:  
 

- створити умови для стабільної і беззбиткової роботи комунального 

підприємства «Деражнянська міська аптека» Деражнянської міської ради  при 

здійсненні своєї господарської діяльності;  

-  забезпечити населення необхідними лікарськими засобами міста та громади; 

- підвищити комфортність умов працівників міської аптеки та відвідувачів;  

- забезпечити своєчасні розрахунки комунального підприємства з 

постачальниками. 

 

 

 

      

 Міський голова                                                                            Андрій КОВПАК 

 

 



Додаток до програми 

 

 

Перелік напрямів, завдань і заходів  Програма фінансової підтримки комунального підприємства 

« Деражнянська міська аптека» Деражнянської міської ради на 2022 рік 

 

 

№ 

п/п 

 

Назва напряму 

(пріоритетні 

завдання) 

Заходи програми Строк 

викона

ння 

Виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування (грн.) 

 

Джерела 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

26290,00 

1 Надання 

фінансової 

підтримки 

комунальному 

підприємству 
« Деражнянська 

міська аптека» 

Деражнянської 

міської ради 

        -покращення 

стану приміщення 

аптеки для 

забезпечення 

надійності роботи 

фармацевтичної 

системи міста та 

громади,                                          

-досягнення 

безперебійного, 

забезпечення 

лікарськими 

засобами та  

виробами 

медичного 

призначення 

населення,                           

-забезпечення 

механізму 

соціальних цін для 

2022 рік КП « Деражнянська 

міська аптека» 

Деражнянської 

міської ради 

26290,00 Місцевий  

бюджет 

-забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства 

« 

Деражнянська 

міська аптека» 

Деражнянської 

міської ради 

відповідно до її 

функціонально

го 

призначення, а 

саме : 

придбання 

будівельних 

матеріалів для 

ремонту 

аптеки; 



населення та 

високої якості 

надання послуг у 

фармацевтичній 

сфері. 

-підвищення 

комфортності 

умов 

працівників 

міської аптеки та 

відвідувачів 

 

 

 ВСЬОГО:    26290,00   

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                                   Андрій КОВПАК 

 

 


