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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Проблемами у сферi охорони здоров'я е недостатнiсть фiнансових, у
першу чергу, бюджетних pecypciB для забезпечення ефективного
функцiонування системи охорони здоров'я, недосконалiсть нормативно-
правовоТ бази, котра регулюс процеси створення та забезпечення полiпшення
умов перебування пацiснтiв у закладах охорони здоров'я та отримання бiльш
досконалоТ i квалiфiкованоi медичноТ допомоги, брак сучасних медичних
технологiй.

Здоров'я людини с непересiчною цiннiстю, мас важливе значення у життi
кожного з нас, становить ключовий аспект нацiональноТ безпеки, визначас
можливостi досягнення iндивiдуаJIьного i суспiльного добробуту та
благополуччя, перспективи стiйкого розвитку булъ-якоi краТни в цiлому, i
кожноi територiальноТ одиницi окремо.

Програма розроблена вiдповiдно до Основ законодавства УкраТни про
охорону здоров'я, визначас перспективи розвитку первинноТ та вторинноТ
ланки галузi охорони здоров'я.

Вiдповiдно до cTaTTi 3 Конституцii Украiни людина, if життя i здоров'я, честь i
гiднiсть, недоторканнiсть i безпека визнаються в YKpaTHi найвищою соцiальною
цiннiстю.

Вiдповiдно до частини 5 стаrгi 3 Закону Украiни,,Про державнi
фiнансовi гарантiТ медичного обслуговування населення)) органи мiсцевого
самоврядування в межах своеТ компетенцii можутъ фiнансувати мiсцевi
програми розвитку та пiдтримки комун€lльних закладiв охорони здоров'я,
зокрема щодо оновлення матерiально-технiчноТ бази, капiтального ремонту,
реконструкцii, оплати працi медичних працiвникiв, а також мiсцевi програми
надання населенню медичних послуг, мiсцевi програми громадського здоров'я
та iншi програми в oxopoнi здоров'я.

Одним з основних напрямкiв завдань органiв мiсцевого самоврядування с
створення умов для ефективного та доступного для Bcix громадян медичного
обслуговування. Громадяни Украiни незалежно вiд мiсця проживання мають
право на отримання в ycix лiкувально-профiлактичних закладах системи
охорони здоров'я гарантованого рiвня медичноi допомоги, який визначений
постановою Кабiне,гу MiHicTpiB УкраТни вiд 1 1.07 .2002 року J\Ъ 955 "Про
затвердження програми подання громадянам гарантованоТ державоIо
безоплатноI медичноТ допомоги". Iснуючi проблеми охорони здоров'я с
непростими для вирiшення, маютъ багатоаспектний комплексний характер, що
обумовлюс необхiднiсть оновлення пiдходiв до охорони здоров'я, розробки i

реалiзацiТ нових стратегiй та програм.

Щоступнiстъ, якiснiсть, сучаснiсть, функцiон€Lпънiстъ, ефективнiсть,
ресурсна забезпеченiсть та свосчаснiсть медичноТ допомоги с основою для
забезпечення високого рiвня здоров'я та покращення якостi життя населення.
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II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета Програми полягае у досягненнi максимально можливого рiвня
здоров'я для Bcix жителiв MicTa Вишневе, у тому числi внутрiшньо
перемiщених осiб, незЕLгIежно вiд ik BiKy, cTaTi, соцiального статусу, змiцнення i
охорони здоров'я мешканцiв протягом усього iх життя.

В умовах дiючих механiзмiв та обсягiв бюджетного фiнансування галузi
ОхороНИ здоров'я району необхiдно забезпечити потреби населення у Bcix
видах медичноТ допомоги на первинному та вторинному piBHi.

Метою Програми фiнансовоi пiдтримки КНП кВМЛ>) на 2021 р. е
Забезпечення зниження рiвня захворюваностi, iнвалiдностi та cMepTHocTi
НасеЛеНня шляхом форrування i налагодження ефективного функцiонування
Системи надання населенню доступноТ iвисокоякiсноТ медико-санiтарноi
ДоПомоги на засадах сiмейноТ медицини та вторинноТ медичноi допомоги.

Для досягнення мети необхiдно вирiшити наступнi завдання:

- розвиток первинноi медичноI допомоги;

- розвиток вторинноТ медичноТ допомоги;

- створення системи медичноi допомоги, зосередженоi на пацiентовi;

- Запровадження в лiкув€tльну практику сучасних медичних технологiй;
, забеЗпечення медичноТ пiдтримки здорового способу життя;

- покращення якостi медико-санiтарноi допомоги.

III. ЗАГАЛЪНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИ€МСТВА

(ВиШНIВСъкА MICЬKA ЛIкАРня)

IснУючi проблеми охорони здоров'я с непростими для вирiшення i мають
багатоасПектний комплексний характер, що обумовлюе необхiднiсть оновлення
полiтики охорони здоров'я, розробки i реалiзацii нових стратегiй та програм.

КНП кВМЛ> створено для надання первинноi та вторинноi медичноi
допомоги населенню MicTa Вишневе.

ЩО складу Кt{П (ВМЛ)) входятъ наступнi cTpyкTypнi пiдроздiли:
l . Адмiнiстративно-управл i нський вiддiл.
2.I_{eHTp первинноТ медико-санiтарноТ допомоги:
- АЗПСМ М 1;

- АЗПСМ Jф 2;
- АЗПСМ J\Ъ 3;
- Пункт невiдкладноТ медичноi допомоги.
3 .Амбулаторнi вiддiлення :

- консультативне вiддiлення;
- хiрургiчне вiддiлення;
- клiнiко-дiагностична лабораторiя;
- рентген-кабiнет;



- жiноча консультацiя;
- стоматологiчне вiддiлення 

;

- фiзiотерапевтичний кабiнет.
4.Стацiонарнi вiддiлення :

- приймальне вiддiлення;
- терапевтичне вiддiлення;
- неврологiчне вiддiлення;
- педiатричне вiддiлення;
- iншi вiддiлення.
5 .Госпрозрахункове вiддiлення
6.Щопомiжнi пiдроздiли.

Кiлъкiсть штатних посад на 01.12.2020 р. по КНП кВМЛ>) становить
450,75 одиниць, вт.ч.:

лiкарi - ll9,75 од.;

фахiвцi з базовоIо та неповною
вищою медичною освiтою - 186,50 од.;
молодший медичний персонал - 69,7 5 од.;
спецiалiсти -25,75 од;
iншi - 49,00 од.

IV. ПРОБЛЕМИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО
ПIДПРИ€МСТВА кВИШНIВСЬКА MICЬKA ЛIКАРНЯ)

ТА ШЛЯХИ ВИРIШЕННЯ

Система охорони здоров'я м. Вишневе не задовольняс у повному обсязi
потреби населення у доступнiй, високоякiснiй та ефективнiй медичнiй
допомозi. Загальною проблемою ycieT галузi е нерацiоншIьна органiзацiя
системи надання медичноТ допомоги, брак сучасних медичних технологiй,
недостатне володiння ними; практична вiдсутнiсть ринку медичних послуг та
недостатнiсть фiнансових i насамперед бюджетних, pecypciB для забезпечення
ефективноТ дiяльностi системи охорони здоров'я.

1. НЕДОСТАТНIСТЪ КЛДРОВОГО ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕДИЧНОГО ЗЛКЛЛДУ

Для вирiшення питання забезпечення медичними, допомiжними та
адмiнiстративними кадрами КНП кВМЛ>, необхiдно запров адити кмiсцевi
стимули)) для медичних працiвникiв, що дозволить пiдвищити статус лiкаря,
здiйснити заходи щодо привабливостi роботи. Окремо необхiдно передбачити

фiнансування оплати працi та супутнiх витрат медичного та допомiжного
персонолу, який забезпечус невiдкладну медико-сан iTapHy допомогу.

2. покрлц{Ення млтЕрIллъно-тЕхнIчноi вдзи
КОМУНДЛ ЪНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПЩПРИ€МСТВД

КВ И Ш HI ВСЪ КА МIСЪКА Л IКАРНЯD
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За ocTaHHi роки матерiагlьно-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 рiвенъ матерiально-технiчноi,

дiагностичноi та лiкувалъноТ бази в медичнiй галузi необхiдно проведення

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

Окремо необхiдно передб ачити фiнансування медикаментiв та
витратних матерiалiв, необхiдних для забезпечення дiяльностi невiдкладноТ
медико-сан iтарноi допомо ги.

Нелофiнансування у КНП кВМЛ>> вiдповiдно до потреби у фiнансових
ресурсах привело до недостатнього оновлення та модернiзацii основних
фондiв, що зумовило необхiднiсть використання близько 60% бiльш, як
наполовину фiзично та мор€Lпъно застарiлого обладнання.

Частини автомобiлъного парку мае зношенiсть на 90%. KpiM того
недостатнiм с фiнансування витрат на використання автомобiльного транспорту
КНП (ВN4Л). Iз цiеТ причини не можливо забезпечити квалiфiковану медичну
допомогу: надання невiдкладноТ допомоги, органiзацiТ виТзних прийомiв в

АЗПСМ лiкарiв-спецiалiстiв, для виявлення та оздоровлення осiб з пiдвищеним

ризиком злоякiсних tloBoyTBopeнb, передраковоIо патологiею, серцево-
судинним и захворюваннями; проведення iнспекторсько-консультативних
виIздiв бригад лiкарiв.

Ч. ДЖЕРЕЛА ФIНАНСУВАННЯ
Фiнансування заходiв, визначених у додатку l до Програми, може

здiйснюватисъ за рахунок коштiв Нацiональноi служби здоров'я УкраIни,
коштiв мiського бюджету, субвенцiI, додатковоi дотацiТ, & в окремих випадках
за рахунок коштiв з iнших джерел, не заборонених законодавством Украiни.

VI. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНIСТЬ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дастъ можливiстъ забезпечити:
- пiдвицIення ефективностi, якостi та доступностi медичного

обслуговування для Bcix верств населення;
- полiпшення надання медичноi допомоги та скорочення cTpoKiB

обстехtення та лiкування хворих;
- покращення матерiалъно-технiчноТбази АЗПСМ;
- забезпечення безперебiйноТ роботи пункту невiдкладноТ медичноТ

допомоги на територiI ВишневоТ мiсъкоТ ради та виiзних бригад
невiдкладноi медичноТ допомоги ;

- забезпечення КНП кВМЛ>) висококвалiфiкованими медичними та
адмiнiстративними кадрами.

ЧII. ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЪ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Звiтним перiодом е бюджетний piK
мiський голова I.B. Щiков



Додаток 1

План заходiв MicbKoi прOграми фiнансовоТ пiдтримки
КОмУнаJIьного некомерчiйного пiдприсмства <<BиrtrHiBcbKa MicbKa лiкарrlя>>

на 2021 piK

м
з/ll

Назва напряму
дiял bHocTi (прiоритетн i

завдання)

Перелiк заходiв
програми

Строк
виконання

заходу

фкерела
фiнансування

OpieHToBHi
обсяги

фiнансування,
тис. гривень

Ng

зlп
Назва напряму

дiяльностi (прiоритетн i

завдання)

Перелiк заходiв
програми

Строк
виконання

заходу

!жерела
фiнансування

OpicHToBHi
обсяги

фiнагlсування,
тис. гривень

I Видатки на оплату
прачi

Виплата заробiтноi'
плати прашiвникам
пнмл

202l piK Мiський
бюд>кет

4з42,4

2 Придбання предметiв,
матерiал i в, обладнання
та iнвентарю

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

202l piK Мiський
бюдх<ет

2600,0

3 Придбання
медикаментiв та
перев.'язувальних
матерiалiв

Придбання
медикаментiв та
перев'язуваJIьних
матерiалiв

202l рiк Мiський
бюджет

6400,0

4 продупrи харчування Продукти
харчування

202l piK Мiський
бюджет

l000,0

5 Оплата послуг (KpiM
комунал ьних):

Технiчне
обслуговування
автомобiля, опла,га
i нтернету,
телесРонного зв'язку
та iнше

2021 piK Мiський
бюдхtет

3 500,0

1 Видатки на
вiдрядх<ення

оплата за
вiдряд>кення

2021 piK Мiський
бюд>кет

l60,0

8 OKpeMi заходи по

реалiзацiТ програм
Навчання
спецiалiстiв

202l piK М iський
бюдrltет

45,0

9 Оплата комунальних
послуг та енергоносiIв

оплата
комунalльних послуг

202l piK Мiський
бюджет

3065,0

l0 Iншi виплати
населенню

Вiдшкодування лiкiв
( онко хворих та
iншi)

202l рiк Мiський
бюджет

1700,0

ll придбання обладнання
i прелметiв
довгострокового
користування

11рилбання
обладнання

202l piK Мiський
бюджет

2576,5

|2 Капiтальний ремонт Капiтальний ремонт
об>>сктiв

202 l piK Мiський
бюджет

9500,0

7. Всього 34888,9
у т..l.бюджетнi кошти
власнi кошти
lliлIlри€мства

Секрстар ради


