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2 Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT ВишневоI
MicbKo't радц_
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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

ч
Проблемами у сферi охорони здоров'я е недостатнiсть фiнансових,у першу
, бюджетних pecypciB для забезпечення ефективного функцiонування

си и охорони здоров'я, недосконалiсть нормативно-правовоi бази, котра
,люе процеси створення та забезпечення полiпшення умов перебування
lHTlB У ЗаКЛаДаХ ОХороНи ЗДОРОВ'Я Та ОТРИМаННЯ ОlЛЬШ ДОСКС

фiкованоi медичноi допомоги, брак сучасних медичних технологiй.
здоров'я бiльш досконалоi

Здоров'я людини е непересiчною цiннiстю, мае важливе значення у життi
ного з нас, становить ключовий аспект нацiональноi безпеки, визначае

i досягнення iндивiдуалъного i суспiльного добробуту та
луччя, перспективи стiйкого розвитку буль-якоi краiни в цiлому, i кожноi
iальноi одиницi окремо.

Програма розроблена вiдповiдно до Основ законодавства Украiни про
ону здоров'я, визначас перспективи розвитку первинноi та вторинноi ланки
i охорони здоров'я.

овiдно до cTaTTi 3 Конститучii Украiни людина, ii життя i здоров'я, честь i
визнаються в YKpaTHi найвищою соцiальноюicTb, недоторканнiсть i безпека

нiстю.

Вiдповiдно до частини 5 cTaTTi 3 Закону Украiни кПро державнi фiнансовi
ii медичного обслуговування населення) органи мiсцевого

оврядування в межах своеi компетенцii можуть фiнансувати мiсцевi
грами розвитку та пiдтримки комунальних закладiв охорони здоров'я,

ма щодо оновлення матерiаJlъно-технiчноi бази, капiтального ремонту,
нструкцii, оплати працi медичних працiвникiв, а також мiсцевi програми
ня населенню медичних послуг, мiсцевi програми громадського здоров'я

iншi програми в oxopoHi здоров'я.

Вiдповiдно до пункту 1 cTaTTi Зб Закону УкраТни кПро мiсцеве
,оврядування в YKpaiHi>, до делегованих повноважень виконавчих органiв

цевого самоврядування наJIежать, зокрема, сприяння органiзацii призову
н на вiйськову службу.

Вiдповiдно до пункту 2.1.частини II Положення про вiйськову-лiкарську
в Збройних силах Украiни, що затверджено накчвом MiHicTepcTBa

ни Украiни вiд 14.08.2008 Jф402, органiзацiя медичних оглядiв призовникiв
опризовникiв покладаеться на районнi (MicbKi) KoMiciT з питань приписки i

Hi (MicbKi) призовнi KoMicii, в областях - на обласнi призовнi KoMicii та
изовнi KoMicii Автономноi Республiки Крим та MicTa Кисва.

Одним з основних напрямкiв завдань органiв мiсцевого самоврядування е

ння умов лля ефективного та доступного для Bcix громадян медичного

уговування. Громадяни Украiни незалежно вiд мiсця проживання мають
на отримання в ycix лiкувально-профiлактичних закладах системи охоронип

з,

к
'я гарантованого рiвня медичноi допомоги, який визначений постановою

вiд 11,07.2002 року JФ 955 "Про затвердження,бiнету MiHicTpiB Украiни



програми подання громадянам гарантованот державою безоплатноi медичноi

допо*о."". Iснуючi пробл.*" о"орони здоров'я с непростими для вирiшення,

мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлюс необхiднiстъ

оновленНя пiдходiв до охорони здоров'я, розробки i реалiзацii нових стратегiй та

програм.

,ЩоступНiсть, якiснiсть, сучаснiсть, функчiональнiсть,
ресурсна забезпеченiсть та своечаснiстъ медичноi допомоги е

iабезпеченнrl високого рiвня здоров'я та покращення якостi життя

проведення медичних оглядiв бюджетних

призовникiв, допризовникiв та iншi послуги,

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Мета Програми полягас у досягненнi максимаJIъно можливого рiвня

здоров'Я дп" u"i" жителiВ ВишневОТ мiськоiтериторiалъноi грома,ди,у тому числi

внутрiшНьо переМiщених осiб, незаJIежно вiд iх BiKy, cTaTi, соцiального статусу,

змiцнення i охорони здоров'я мешканцiв протягом усього ik життя,

В умовах дiючих механiзмiв та обсягiв бюджетного фiнансування галузi

о*оро"" здоров'я району необхiдно забезпечити потреби населення у Bcix видах

медичноi допомоги на первинному та вторинному piBHi,

метою Програми фiнансовоi пiдтримки Комунальне некомерцiйне

пiдприсмство <Вишнiвська мiсъка лiкарня>> Вишневоi мiсъкоi ради Бучанського

району КиТвськоi областi (далi кнП <<Вишнiвська мiсъка лiкарня>) на 2022 р, с

забезпеченнЯ зниженнЯ рiвнЯ захворюВаностi, iнвалiдностi та cMepTHocTi

населення шляхом формування i налагодження ефективного функцiонування
системи надання населенню доступноi i високоякiсноi медико-санiтарноТ

допомоги на засадах сiмейноi медицини та вторинноi медичноi допомоги,

Для досягнення мети необхiдно вирiшити наступнi завдання:

- розвиток tlервинноi медичноi допомоги (в т.ч.ПНМЩ);

утримання та розвиток вторинноi медичноi допомоги;

створенНя систеМи медичНоi допоМоги, зосередженОi на пацiентовi;

запровадження в лiкувалъну практику сучасних медичних технологiй;

забезпечення медичноi гriдтримки здорового способу життя;

покращення якостi медико-санiтарноi допомоги ;

стимулювання та виплата премiй медичним працiвникам;

вiдшкодування лiкiв пiльговiй категорii населення вiдповiдно до

Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Jф1303 вiд 17.08.1998р.

ефективнiсть,
ОСНОВОЮ ДJIЯ

населення.

установ громади,

III. ЗАГАЛЬНА ЬРАКТЕРИСТИКА
кнП (ВиШнIВськА MICЬKA ЛIкАРн'I>



Iснуючi проблеми охорони здоров'я е непростими для_вирiшення i мають

багатоасп.*r"rй комплексний xapani.p, що обумовлюе необхiднiсть оновлення

полiтики охорони здоров'я, розробки i реалiзацii нових стратегiй та програм,

кнП <Вишнiвська MicbKa лiкарня>) створено для надання первинноi та

вториннОi медичноi допомогИ населеннЮ Вишневоi мiськоi територiальноi

громади.
,Що складу КНП <<Вишнiвська мiсъка лiкарня) входять наступн1 cTpyкTypнl

пiдроздiли:
1.Керiвний склад.
2.Адмiнiстративно-управлiнськиЙ персонаll,

3.Iнформацiйно-аналiтичний пiдроздiл,
4.Господарсько-технiчний пiдроздiл.
3.Попiклiнiка:
- консультативне вiддiлення;
- хiрургiчне вiддiлення;
- жiноча консультацiя;
-денний стацiонар полiклiнiки;
- стоматологiчне вiддiлення.
4. Стацiонарнi вiддiлення :

- приймальне вiддiлення;
- терапевтичне вiддiлення;
- неврологiчне вiддiлення;
- педiатричне вiддiлення.
5.Щопомiжнi пiдроздiли:
-рентгенодiагно стичне вiддiлення ;

-аптека;
- клiнiко-дiагностична лабораторiя.
б.Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги:
- АЗПСМ JYч 1;

- АЗПСМ JYэ 2;
- АЗПСМ М 3;

- АЗПСМ JYч 4;

- Пункт невiдкладноТ медичноi допомоги.
7.Госпрозрахункове вiддiлення.
Кiлькiсть штатних посад на 01 .оI.2022 р. по кнП кВишнiвська мiсъка

лiкарня> становитъ 464,75 одиниць, в т.ч.:

лiкарi - 124,00 од.;

фахiвцi з базовою та неповною
вищою медичною освiтою - 187,5 од.;

молодший медичний персонал - 71 ,25 од.;

спецiалiсти -2'7,75 од.;

iншi - 54,25 од.

Iv. проБлЕми кнп (вишнIвськА MICьKA лIкАрня>
ТА ШЛЯХИ ВИРIШЕННЯ



Система охорони здоров'я Вишневоi MicbKoi територiальноi громади не

задовольняс у повному обсязi потреби населення у доступнiй, високоякiснiй та
ефективнiй медичнiй допомозi. Загальною проблемою yciei галузi е

нерацiональна органiзацiя системи надання медичноi допомоги, брак сучасних
медичних технологiй, недостатне володiння ними; практична вiдсутнiсть ринку
медичних послуг та недостатнiсть фiнансових i насамперед бюджетних, pecypciB
для забезпечення ефективноi дiяльностi системи охорони здоров'я.
Вiдсутнiсть державного фiнансування медичних оглядiв призовникiв та
допризовникiв.

4.1.НЕДОСТАТНIСТЪ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
Дпя вирiшення питання забезпечення медичними, допомiжними та

адмiнiстративними кадрами КНП кВишнiвська MicbKa лiкарня>, необхiдно
запровадити <мiсцевi стимули)) для медичних працiвникiв, що дозволить
пiдвищити статус лiкаря, здiйснити заходи щодо привабливостi роботи. Окремо
необхiдно передбачити фiнансування оплати прачi та супутнiх витрат медичного
та допомiжного персоналу, який забезпечуе невiдкладну медико-санiтарну
допомоry.

4.2.покрАщЕння мАтЕрIАльно_тЕхнIчноi БАзи кнп (вишнIвськА
MICЬKA ЛIкАРIIя)

За ocTaHHi роки матерiально-технiчна база значно вiдстала вiд сучасного рiвня,
що не дозволяе забезпечити якiсне надання допомоги мешканцям громади та
вiдповiднi умови працi медичним працiвникам.

Тому, для пiдняття на значно вищий piBeHb матерiально-технiчноi,
дiагностичноi та лiкувальноi бази в медичнiй галузi необхiдно проведення

реконструкцii та ремонту наявних примiщень, забезпечення сучасним медичним
обладнанням, iнструментами та створення необхiдних умов для комфортного
перебування пацiентiв.

Окремо необхiдно передбачити фiнансування медикаментiв та витратних
матерiалiв, необхiдних для забезпечення дiяпьноотi невiдкладноi медико-
caHiTapHoi допомоги.

Недофiнансування у КНП <<Вишнiвська MicbKa лiкарня>> вiдповiдно до потреби
фiнансових модернiзацiТу Фlнансових ресурсах привело до недостатнього оновлення та модернlзац11

основних фондiв, що зумовило необхiднiсть використання близъко 60%о бiльш,
як наполовину фiзично та морЕtльно застарiлого обладнання.

Частина автомобiльного парку мае зношенiсть на9OО/о. KpiM того недостатнiм
с фiнансування витрат на використання автомобiльного транспорту КНП
<Вишнiвська MicbKa лiкарня>. Iз цiеi причини неможливо забезпечити
квалiфiковану медичну допомогу: надання невiдкладноi допомоги, органiзацii
виiзних прийомiв в АЗПСМ лiкарiв-спецiалiстiв, для виявлення та оздоровлення
осiб з пiдвищеним ризиком злоякiоних новоутворень, передраковою шатологiею
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серцево-судинними захворюваннями;

консулътативних виIздiв бригад лiкарiв,
проведення iнспекторсько-

Ч. ДЖЕРЕЛА ФIНАНСУВАННЯ
Фiнансування заходiв, визначених у додатку 1 до Програми, здiйснюеться

за рахунок коштiв Вишневот територiальнот громади, а в окремих випадках за

рф"оП коштiВ з iншиХ джерел, н. ,uборО"ениХ законодавством Украiни,

VI. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕItТИВНIСТЬ ПРОГРАМИ
виконання Програми дасть можливiстъ забезпечити:

- пiдвищення ефективностi, якостi та доступностi медичного

обслуговування для Bcix верств населення;

полiпшення надання медичноi допомоги та скорочення cTpoKlB

обстеження та пiкування хворих;
покращення MaTepi ально-технiчноi бази АЗПСМ ;

забезпечення безгlеребiйнот роботи пункту невiдкладноi медичнот

допомоги у Вишн.uiй *i."кiй територiалънiй громалi та виiзних

бригад невiдкладноi медичноi допомоги;
.uб".rr..rеннrl кнП <Вишнiвська MicbKa лiкарня>>

висококвалiф iкованими медичними та адмiнi стр ативними кадр ами ;

- забезпечення проведення медичних лядiв призовникlв

допризовникiв.

ЧII. ЗВIТНIСТЬ ЗА ВИКО прогрАми
Звiтним перiодом е бюджетний piK. l_"ябfйi}><-Х l
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Додаток 1

ло Програми

План заходiв MicbKoi програми фiнансовоi пiдтримки
КНП <<Вишнiвська MicbKa лiкарня>>

на 2022 piK

}{b

з/п
Назва напряму

дiяльностi (прiоритетнi
завдання)

Перелiк заходiв
програми

Строк
виконання

заходу

,Щдерела
фiнансування

OpieHToBHi
обсяги

фiнансування,
тис. гривень

l Видатки на ошIату
ппацi

Виплата заробiтноТ
плати працiвникам

2022 рiк Мiський
бюдкет

9887,б

7 Прилбання предметiв,
матерiалiв, обладнання
та iнвентарю

Придбання бензину,
миючих засобiв,
бланкiв,
канцелярських
ToBapiB та iнше

2022 piK Мiський
бюджет

2803,0

J. Придбання
медикаментiв та
перев'язувальних
матерiалiв

Придбання
медикаментiв та
перев'язувальних
матерiалiв

2022 рiк Мiський
бюджет

5095,0

4, Пролукти харчування Пролукти
харчуваншI

2022 piK Мiський
бюркет

1300,0

5. Оплата посrryг (KpiM

комунальних):
Технiчне
обслуговування
автомобiля, оплата
iHTepHery,
телефонного зв'язку
та iнше

2022рiк Мiський
бюдrкет

33 80,0

,7. Видатки на
вiдрядження

оплата за
вiдоядження

2022 рiк Мiський
бюджет

90,0

8. OKpeMi заходи по
оеалiзацii пDограм

Навчання
спецiалiстiв

2022 piK Мiський
бюджет

27,0

9, Оплата комунальних
послуг та енергоносiТв

оплата
коI\,fунальних послуг

2022 рiк Мiський
бюджет

5330,0

10. виплата пенсiй i
допомоги

виплата пенсiй i

допомоги
2022 рiк Мiський

бюджет
7,4

11 Iншi виплати
населенню

Вiдшкодування лiкiв
(пiльговi категорii)

2022 рiк Мiський
бюджет

2500,0

|2. прилбання обладнання
i предметiв
довгострокового
коDистуван}UI

Придбання
медичного
обладнання

2022 piK

/2
Мiський
бюджет

2800,0

1з. Капiтальний ремонт Капiтальний ремонт7./oO,eKTlB /
}й2 piK Мiський

бюджет
0,0

Всього .r'6r'у:\.й зз200,0

Мiський lлля ЩIКОВ
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