
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки в наданні послуг з 

медичних оглядів призовників, допризовників, офіцерів запасу за 

призовом, що надаються комунальним некомерційним підприємством 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» у 2022-

2023 роках 

  

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про соціальні послуги», з метою організації та забезпечення надання якісних та 

доступних соціальних послуг мешканцям Гірської сільської ради, Гірська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму фінансової підтримки в наданні послуг з медичних 

оглядів призовників, допризовників, офіцерів запасу за призовом, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Бориспільська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування» у 2022-2023 роках (додається). 

2. Головним розпорядником коштів визначити Виконавчий комітет Гірської 

сільської ради. 

3. Фінансовому відділу Гірської сільської ради передбачити кошти на 

реалізацію Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального 

захисту населення та охорони здоров’я та з питань бюджету, фінансів, соціально-

економічного та культурного розвитку. 

 

від 23 червня 2022 року 

№ 1186-33-VІІІ 

 

Секретар ради                                                                 Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення Гірської сільської ради  

від 23 червня 2022 року № 1186-33-VІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 
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медичних оглядів призовників, допризовників, 

офіцерів запасу за призовом, що надаються  
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інтенсивного лікування»  

у     2022-2023 роках 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  



1. Паспорт Програми 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконком Гірської сільської 

ради 

2 Головний розробник Програми Виконком Гірської сільської 
ради 

3 Відповідальний виконавець 

програми 

Виконком Гірської 

сільської ради,  

Бориспільська 

багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування 

4 Співвиконавці (учасники) 

Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Бориспільська 

багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування» 

5 Термін реалізації Програми 2022-2023 роки 

    6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми з коштів бюджету 

Виконкому Гірської 

сільської ради  всього – 240 

000 грн, 

з них: 

2022 рік 
2023 рік 

 

 

 

 

 

 

 

140 000 грн 
140 0 грн 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Програма фінансової підтримки в наданні послуг з медичних оглядів 

призовників, допризовників, офіцерів запасу за призовом, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Бориспільська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування» у 2022-2023 р. (далі – Програма) розроблена на 

підставі Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про військовий обов’язок і військову службу». Програмою визначені основні 

завдання, вирішення яких сприятиме забезпеченню проведення медичних     

оглядів     в     комунальному     некомерційному     підприємстві «Бориспільської 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування» громадян України, які 

приписуються до призовної дільниці або призиваються на строкову військову 

службу. Програма сприятиме забезпеченню проходження медичних оглядів 

згідно з рішенням комісії з питань прописки, призовної комісії або військово-

лікарської комісії Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного 

лікування (пункт 10 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу»). 

Згідно з пунктом 2 частини ІІ наказу Міністерства оборони України від 

14.08.2008 року № 402, організація медичного огляду призовників і 

допризовників покладається на районні (міські) комісії з питань приписки і 



районні (міські) призивні комісії. Водночас питання оплати медичного 

обстеження осіб, направлених Бориспільської багатопрофільної лікарні 

інтенсивного лікування, не входить до програми медичних гарантій (лист НСЗУ 

№ 6444/8-17-20 від 10.06.2020 р.), тому для забезпечення фінансування медичної 

послуги по проведенню медичних оглядів цим особам і розроблена Програма. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових 

коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету ОТГ. 

 

3. Мета Програми 

Головна мета Програми – організація і надання послуг з медичних 

оглядів допризовників, громадян України, які приписані до призовних 

дільниць та офіцерів, які призиваються за призовом на строкову військову 

службу. В умовах реформування медичної галузі необхідно досягти 

раціонального використання наявних фінансових, матеріальних та кадрових 

ресурсів при обов’язковому збереженні високої якості медичних послуг,                           

результативності і соціальної відповідальності за здоров’я 

військовозобов’язаних осіб, як захисників кордонів і мирного життя країни. 

Щороку за направленнями Бориспільської багатопрофільної лікарні 

інтенсивного лікування проводиться близько 300 медичних оглядів. 

Орієнтовна вартість послуги закладена в програмі на 2022-2023 роки може 

змінюватися відповідно до кількості направлених на обстеження 

Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування та осіб, які 

пройшли медичний огляд у КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування» 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 

результативності 

Основним завданням Програми є забезпечення надання кваліфікованої 

медичної послуги комунальним некомерційним підприємством «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» з медичного огляду особам, 

що направляються від Гірської сільської територіальної громади на медичне 

обстеження з метою приписки до призовної дільниці та призову громадян на 

строкову військову службу. 

Зміст заходів та виконавці визначені у додатку 1 до Програм 

 

5. Обсяги та джерела Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до 

законодавства за рахунок фінансової підтримки з бюджету Виконкому Гірської 

сільської ради для осіб, що проживають в населених пунктах які відносяться до 

Гірської сільської територіальної громади. Обсяг фінансування Програми 

визначатиметься виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей 

(розрахункова потреба витрат – Додаток 1). Одержувачем коштів є комунальне 

некомерційне підприємство «Бориспільська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування». 

Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожен рік окремо 

та може коригуватись протягом року. 

Фінансування Програми проводиться Виконкомом Гірської сільської ради 

шляхом перерахунку коштів на рахунок КНП КРР «Бориспільська 



багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». 

Для отримання коштів КНП КРР «Бориспільська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування» подає розрахунок вартості проведених медичних 

оглядів та список осіб, які його пройшли. 

Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування подає до 

Гірської сільської територіальної громади список осіб, направлених для 

проходження медичного огляду: допризовників, призовників, офіцерів запасу за 

призовом. 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми  

2022 - 2023 роки 

1 2 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

2022 рік 
2023 рік 

 

 

140 000 грн 

140 000 грн 

Бюджет Виконкому Гірської 
сільської ради 

 
280 000 грн 

 

6. Строки виконання Програми та контроль за виконанням 

Термін реалізації Програми  – 2022-2023 роки. Контроль за виконанням 

Програми здійснює Гірська сільська рада. Комунальне некомерційне 

підприємство «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 

готує                та надає інформацію про хід виконання Програми на сесію Виконкому 

Гірської сільської ради. 

 

7. Очікувані результати 

Поліпшення надання медичних послуг з проведення медичних оглядів 

громадян України, що проживають на підвідомчій території Гірської сільської 

територіальної громади і приписуються до призовної дільниці Бориспільської 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування та  призиваються на строкову 

службу. 

Виконання завдань держави по плану призову на строкову військову 

службу. 

Своєчасна профілактика, виявлення, лікування захворювань та надання 

реабілітаційних послуг. 

 

Секретар ради                                                                       Людмила ШЕРШЕНЬ  



Додаток 2  

до рішення Гірської сільської ради  

від 23 червня 2022 року № 1186-33-VІІІ 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПО ГІРСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

 

 

 

Зміст заходів 

 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансування 

 

Обсяги 

фінансування, 

(грн) 
2 4 5 6 

 

 

1. Медичні огляди 

осіб, що 

приписуються до 

Гірської сільської 

тереторіальної 

громади  

 

Виконком 

Гірської 

сільської ради 

 

  КНП 

«Бориспільська 

багатопрофільна 

лікарня 

інтенсивного 

лікування» 

 

 Виконком 

Гірської 

сільської ради 

 

 

 

2022 рік – 60 000 

грн 

 

2023 рік – 60 000 

грн 

 

2. Медичні огляди 

проживаючих на 

території Гірської 

сільської 

тереторіальної 

осіб, 

які призиваються 

на строкову 

військову службу з 

Бориспільської 

багатопрофільної 

лікарні 

інтенсивного 

лікування 

 

Виконком 

Гірської 

сільської ради 

 

КНП 

«Бориспільська 

багатопрофільна 

лікарня 

інтенсивного 

лікування» 

 

Виконком 

Гірської 

сільської ради 

 

 

 

2022 рік – 80 000  

грн 

 

2023 рік – 80 000 

грн 

 

ВСЬОГО 

   

280 000 грн 



                                                                                                          Додаток 3  

до рішення Гірської сільської ради  

від 23 червня 2022 року № 1186-33-VІІІ 

 

Розрахунок вартості медичних послуг, які надаються в КНП 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для 

проходження медичного огляду особам, які підлягають приписці до Гірської 

сільської територіальної громади та призову на строкову військову службу. 

Вартість медичного огляду згідно Наказу №402 МОЗ України «Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України». 

 

№ п/п  Назва медичної послуги 
Ціна без 

ПДВ (грн.) 

1 

Загальний аналіз крові на аналізаторі (забір з 

пальця): гемоглобін, еритроцити, гематокрит, 

середній вміст гемоглобіну в еритроцитах, 

лейкоцити, тромбоцити, лейкоцитарна форма, 

середній конц. гемоглобіну в еритроциті 

94,00 

2 

Загальний аналіз сечі: 10 показників 

(лейкоцити, еритроцити, білок, ацетон, питома вага 

Ph, уробілін, глюкоза, нітрити, білірубін) 

88,00 

3 

Стандартний комплекс біохімічних досліджень 

(печінкові, ниркові проби): білірубін загальний, 

білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, 

альбумін, сечовина, креатинін) 

265,00 

4 Реакція Вассермана (RW) 150,00 

5 Визначення антитіл до ВІЛ 1/2 за допомогою 

швидких тестів 

97,00 

6 
Визначення антитіл до вірусу гепатиту В 

(австралійського антигену) 
135,00 

7 Визначення антитіл до вірусу гепатиту С  111,00 

8 
Визначення групи крові та резус належності (забір з 

пальця) 
139,00 

9 Електрокардіографія (ЕКГ) з розшифровкою 124,00 

10 Функція зовнішнього дихання 292,00 

11 Визначення глюкози в сироватці крові (реагент), 

забір з пальця 
57,00 

12 Рентгенографія черепа 

 

454,00 

13 Рентгенографія додаткових пазух 

 
232,00 

14 Рентгенографія шийного відділу хребта 

 
275,00 

15 Рентгенографія грудного відділу хребта 454,00 

16 Рентгенографія поперекового відділу хребта 

 
454,00 



17 Рентгенографія кісток тазу 

 
         232,00 

18 Рентгенографія кульшових суглобів 

 
         232,00 

19 Рентгенографія стегнової кістки (в двох проекціях) 

 
365,00 

20 Рентгенографія  колінного суглобу (в двох 

проекціях) 

 

454,00 

21 Рентгенографія гомілкової кістки (в двох проекціях) 

 

365,00 

22 Рентгенографія скакового суглобу (в двох 

проекціях) 

 

365,00 

23 Рентгенографія ступні (в двох проекціях) 

 
365,00 

24 Рентгенографія пальців ступні (в двох проекціях) 

 
365,00 

25 Рентгенографія  плечевого суглобу (в двох 

проекціях) 

 

365,00 

26 Рентгенографія ключиці (пряма проекція) 187,00 

27 Рентгенографія  плечевої кістки 

 
365,00 

28 Рентгенографія  ліктьового суглобу(в двох 

проекціях) 

 

365,00 

29 Рентгенографія передпліччя (в двох проекціях) 

 
275,00 

30 Рентгенографія променево-зап’ясного суглобу (в 

двох проекціях) 

 

275,00 

31 Рентгенографія кисті (в двох проекціях) 

 
275,00 

32 Рентгенографія пальців кисті (в двох проекціях) 

 
275,00 

33 Рентгенографія легень (в двох проекціях) 

 
365,00 

34 Рентгенографія ребер (в двох проекціях) 

 
365,00 

35  Флюрографія 

 
180,00 

36 Визначення антигену  COVID-19 (швидкий тест)  на 

1 особу 
157,00 

37 Медичний огляд ВЛК (вартість однієї особи без 

лабораторних, рентгенографічних, функціональних) 

(для призовників) 
510,00 

 

 

 

Секретар ради                                                                        Людмила ШЕРШЕНЬ 
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