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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сесії міської ради VIІ скликання 

 

від                    2021 р №  

м.Шепетівка 

 
Про затвердження міської програми 

підтримки   комунального  

некомерційного  підприємства 

«Шепетівська багатопрофільна 

лікарня» Шепетівської міської ради 

Хмельницької області на період 

2021-2022 р.р.»  

 

У зв’язку із зміною форми власності, а саме передачею та перереєстрацією КНП 

«Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівського району до міської громади та 

зміни назви на КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»,  з метою забезпечення 

кваліфікованої медичної допомоги жителям Шепетівської міської територіальної громади, 

підвищення якості профілактики, діагностики та лікування населення, поліпшення 

матеріально-технічної бази КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»,  керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, -  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Рішення сесії міської  ради від 27 лютого 2020 року № 25 «Про затвердження 

міської програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 

«Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської районної ради Хмельницької 

області на 2020-2022 роки» та рішення від 30 квітня 2020 року № 2 «Про внесення змін до 

міської Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 

«Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської районної ради Хмельницької 

області на 2020-2022 роки» вважати такими, що втратили чинність. 

2. Затвердити  міську програму підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради на 2021-

2022 роки» (програма додається). 

3. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради вийти з пропозицією про 

виділення фінансових ресурсів у бюджеті громади на фінансування даної програми. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів (голова комісії Олійник Г.В.), та 

постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 

культури, молодіжної політики та спорту  (голова комісії Собчук Н.М.). 

 

Міський голова                                Віталій БУЗИЛЬ 

 

 



Готував: 

 

Начальник фінансового управління     Василь ДРИЩ 

 

 

Погоджено: 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу     Ганна ГРИГОРЧУК 

 

 

Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Додаток 

                       до рішення     сесії міської ради  

                       VІІІ скликання 

                        від        2021 р. №  

 

 

ПРОГРАМА  
фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 

 «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 
Шепетівської міської ради Хмельницької області  

на період  2021-2022  роки 
 
І. ЗАГ АЛЬНА ЧАСТИНА 

Програма спрямована на розвиток галузі охорони здоров'я у Шепетівській міській 

територіальній громаді, а саме на забезпечення доступної кваліфікованої медичної 

допомоги кожному жителю територіальної громади, створення умов для формування 

здорового способу життя, на підвищення якості профілактики, діагностики та лікування 

населення, поліпшення матеріально-технічної бази КНП «Шепетівська багатопрофільна 

лікарня» (проведення капітальних ремонтів та здійснення реконструкції БПЛ з 

максимальним наближенням надання медичних послуг до населення, оснащення сучасним 

медичним обладнанням БПЛ, в т.ч. високотехнологічним та високовартісним, оснащення 

клініко-діагностичним обладнанням). 

 

ПАСПОРТ 
1. Ініціатором розроблення Програми фінансової підтримки КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» на період 2021-2022 роки є комунальний заклад охорони здоров'я 

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької 

області. 

2. Розробником Програми є комунальний заклад охорони здоров'я КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області. 

3. Відповідальним виконавцем Програми є комунальний заклад охорони здоров'я КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області. 

4. Учасник та виконавець Програми - КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня». 

5. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки. 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – бюджет Шепетівської 

міської територіальної громади. 

7. Загальний бюджет фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 

 

Всього – 26390 тис.грн.,   2021 рік - 13370 тис.грн.,   2022 рік - 13020 тис.грн. 

 

В відділеннях Шепетівської багатопрофільної лікарні в середньому в місяць 

перебуває на цілодобовому стаціонарному лікуванні - 1200 хворих. 

За 2020 рік лікувалось в цілодобовому стаціонарі БПЛ – 12 884 хворих, із них 8 595  

хворих жителів м.Шепетівка та 4 314  хворих в денному стаціонарі, а також відвідувань 

вузьких спеціалістів консультативно-діагностичної поліклініки БПЛ  - 191 775. 

Якісна лабораторна діагностика є невід'ємною частиною лікувального процесу та 70% 

лікарських рішень приймається на підставі лабораторного дослідження. 

Загальна кількість проведених аналізів в КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня" 

за 2020 рік становить 1 284 574, на 9% більше чим в 2019 році. Навантаження на одного 

лаборанта становить 61 846 аналізів, по області 25 тис. аналізів. 

На сьогоднішній день значно збільшилось кількість звернень за медичною допомогою 

до БПЛ учасників бойових дій АТО та інших, визначених законодавством пільгових 

категорій громадян. За 2020 рік в БПЛ отримали стаціонарне лікування 359 учасників 

бойових дій, із них 112 учасників АТО, 177 інвалідів війни та 175 особи, що прирівняні за 

пільгами, визначених законодавством категорій громадян. 



 
II. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ПІДСТАВА 

ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Розробка і прийняття Програми пов'язані з необхідністю суттєвого підвищення 

якості організації та планування медико-санітарної допомоги населенню міста, яка має 

бути спрямована на виконання основних напрямків реформи медичного обслуговування 

населення, викладених у Законі України № 2204-VIII від 14.11.2017 року «Про внесення 

змін до основ законодавства про охорону здоров'я України» та в Законі України № 2168 -

VIII від 19.10.2017 року «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 1013-Р «Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я». 

Матеріально-технічна база КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» значно 

відстала від сучасного рівня, що не дозволяє забезпечити якісне надання медичної 

допомоги жителям м.Шепетівка, оперативне надання послуг жителям в клініко -

діагностичних дослідженнях, а також відповідні умови праці медичних працівників не 

відповідають сучасним вимогам. 

Важливу роль у лікувальному процесі має стан приміщень, в яких перебуває хворий. 

В зв'язку з обмеженим фінансуванням закладу охорони здоров'я багатопрофільної 

лікарні, умови перебування хворих в палатах - приміщеннях урологічного відділення, 

кардіологічного відділення, травматологічного відділення, терапевтичного відділення, 

неврологічного відділення та у відділенні невідкладної медичної допомоги БПЛ значно 

погіршились та потребують покращення ( палати великі на 8 - 10 хворих). Для створення 

комфортних та безпечних умов перебування в лікувальному закладі хворих необхідно 

виконати капітальні ремонти будівель та інженерних мереж закладу, а також придбання 

сучасного медичного обладнання та стабілізувати температурний режим у відділеннях 

закладу. 

В зв'язку з необхідністю забезпечення фінансування комунальних послуг на 

опалення, електроенергію, водопостачання, водовідведення та газопостачання КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» за рахунок коштів громади і інших місцевих 

бюджетів виникла необхідність проведення співфінансування даних витрат між 

Шепетівської міською радою та ОТГ району. 

Необхідність визначення основних напрямків розвитку охорони здоров'я населення 

громади обумовлена реальними соціально-економічними процесами, зокрема: 

- матеріально-технічна база КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» значно 

відстала від сучасного рівня, що не дозволяє забезпечити якісне надання медичної 

допомоги жителям міста; 

- погіршенням якості життя більшості жителів міста; 

- складною демографічною ситуацією, незадовільним станом здоров'я населення - 

подальшим зростанням показників захворюваності, у першу чергу на соціально небезпечні 

хвороби, такі як туберкульоз, СНІД, розповсюдження наркоманії тощо; 

- низьким рівнем фінансування галузі, що не дозволяє забезпечити жителів  міста у 

повному обсязі безоплатною медичною допомогою. 

Особливої гостроти набувають проблеми: 
- доступності медичної допомоги; 

- якості медичної допомоги за умов недостатнього ресурсного забезпечення; 

- недостатнього забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»; 

- незадовільного стану матеріально-технічної бази медичного закладу, у тому числі 

обслуговування існуючих будівель та обладнання; 

- недостатнє фінансування комунальних послуг на опалення та електроенергію БПЛ. 

 
 
 



ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Метою реалізації програми є досягнення таких цілей: 
- збереження та зміцнення здоров'я населення міста, продовження періоду активного 

довголіття, якості і тривалості життя людей; 

- зниження рівня інвалідності населення; 

- зменшення малюкової та материнської смертності; 

- забезпечення доступності та рівності жителів міста при отриманні медичної 

допомоги; 

- забезпечення гарантованого рівня надання кваліфікованої медичної допомоги у 

визначеному законодавством обсязі; 

- ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня». 

 
Основні напрямки діяльності органів влади громади 

 у сфері охорони здоров'я: 
 

- забезпечення доступності медичної допомоги незалежно від соціального статусу, рівня 

доходів і місця проживання населення; 

- визначення пріоритетів медичної допомоги та обґрунтування переліку і обсягу 

гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги населенню у закладах охорони 

здоров'я; 

- забезпечення розвитку вторинної допомоги; 

- поетапне збільшення асигнувань у сферу охорони здоров'я, їх ефективне використання; 

- створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, 

вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та молоді; 

- забезпечення та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, а також соціальної 

політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку; 

- покращення кадрового забезпечення КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»; 

- удосконалення системи соціального та правового захисту медичних працівників; 

- удосконалення системи інформаційного забезпечення галузі охорони здоров'я. 

 
Розвиток системи надання стаціонарної допомоги передбачає: 
 

- раціональне використання ліжкового фонду на основі вдосконалення ресурсно-

нормативної бази; 

- впровадження сучасних ресурсозберігаючих медичних технологій, протоколів 

діагностики та лікування, диференційованих залежно від рівня лікувально-діагностичного 

процесу та етапу надання медичної допомоги. 

Розвиток інформаційної та телекомунікаційної структури системи охорони здоров'я 

передбачає: 

- технічне оснащення КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» сучасними 

технічними засобами у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та підключення 

до мережі Інтернет; 

- впровадження інформаційно-програмного забезпечення для електронної системи 

реєстрації та обміну медичною інформацією. 

Покращення матеріально-технічної бази КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

передбачає: 

- забезпечення медичної установи БПЛ якісним рентгенологічним, ультразвуковим, 

ендоскопічним діагностичним обладнанням відповідно до норм оснащення; 

- проведення реконструкції та капітальних ремонтів відділень КНП "Шепетівська 

багатопрофільна лікарня".  

Соціальний захист медичних працівників передбачає: 



- ініціювання впровадження доплат до посадового окладу лікарям та молодшим 

медичним спеціалістам, надбавки за тривалу безперервну роботу, надання щорічної 

матеріальної допомоги для оздоровлення медичних працівників у розмірі середньомісячної 

заробітної плати в межах фонду оплати праці; 

- створення фонду службового житла для відповідних категорій медичних працівників, 

виходячи з можливостей бюджетів. 

 

Основними завданнями Програми є підняти на значно вищий рівень матеріально-
технічну базу, діагностичний та лікувальний процеси КНП «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня», а саме: 

 
1.Проведення реконструкції та ремонтів приміщень КНП "Шепетівська багатопрофільна 

лікарня" відповідно до сучасних вимог, придбання будівельних і господарських матеріалів 

та впровадження енергозберігаючих технологій в лікувальних корпусах, поліклінічних 

кабінетах, господарських приміщеннях КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня». 

2.Заохочення медичних працівників: надання допомоги в забезпеченні житлом, на покриття 

незабезпеченості заробітної плати, матеріальної допомоги тощо. 

3. Забезпечення медичним обладнанням, інструментами, реактивами для визначення 

аналізів, холодильниками для зберігання медикаментів та вакцин відповідно до табелю 

оснащення, проведення повірки та поточний ремонт наявного обладнання. 

4. Покращення медикаментозного забезпечення та харчування пільгової категорії 

населення міста  під час перебування на стаціонарному лікуванні. 

5. Забезпечення КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня», відповідно до нормативів, 

транспортними засобами, в тому числі спеціальними та спеціалізованими, проведення 

ремонту транспортних засобів та забезпечення паливо-мастильними матеріалами. 

6. Надання пільговій категорій населення в повному обсязі можливості отримання ліків за 

безкоштовними рецептами. 

7. Посилення   санітарно-просвітницької роботи     серед  населення, пропаганда здорового 

способу життя. 

8. Забезпечення відділень лікарні постільною білизною відповідно до санітарно -

гігієнічних норм. 

9. Завершення реконструкції корпусу  дитячого  відділення  з  дитячою  поліклінікою,  де  

буде розміщено також акушерсько-гінекологічну службу КНП "Шепетівська 

багатопрофільна лікарня". 

10. Забезпечення профілактики, лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

Розробка і прийняття Програми пов'язані з необхідністю суттєвого підвищення якості 

організації та планування медико-санітарної допомоги населенню міста, яка має бути 

спрямована на виконання основних напрямів реформи медичного обслуговування 

населення, а також з формуванням критичної медико-демографічної ситуації, яка склалась 

останнім часом в Україні взагалі, та зокрема, в м.Шепетівка (незадовільний стан здоров'я 

населення, висока смертність, особливо серед чоловіків працездатного віку, високий рівень 

поширеності хронічних захворювань, на які страждає до 60 відсотків дорослого та майже 20 

відсотків дитячого населення). 

Наслідком цих негативних тенденцій є скорочення середньої очікуваної тривалості 

життя - важливого індикатора здоров'я, за яким Україна посідає 25-те місце серед країн 

Європейського регіону. 

 
IV. ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Виконання програми дасть змогу: 
• створити належні умови для пацієнтів та персоналу КНП «Шепетівська багатопрофільна 

лікарня»; 

• покращити якість діагностики та лікування більшості хвороб на місцевому рівні; 



• наблизити медичну допомогу безпосередньо до хворого; 

• поліпшити якість надання медичної допомоги ветеранам війни та учасникам АТО, 

покращити умови їх перебування у відділеннях закладу; 

• підвищення доступності жителів міста до кваліфікованої медичної допомоги; 

• стабілізувати температурний режим у відділеннях закладу. 

Очікується зниження загальної захворюваності по більшості нозологій. 

 
V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування  Програми буде здійснюватись відповідно до законодавства, за рахунок 

коштів бюджету Шепетівської міської територіальної громади та інших незаборонених 

законом джерел. 

Обсяги фінансування  Програми будуть уточнені виходячи з реальних можливостей 

бюджету та відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації, накладних та 

виставлених рахунків на оплату комунальних послуг. 

 

 

Головний лікар КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» Валентина САВЧУК 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до  Програми фінансової підтримки КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

на 2021-2022 роки 

 
ПАСПОРТ 

ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ, 
КНП «ШЕПЕТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
НА 2021 - 2022 РОКИ 

 
Програма затверджена   

Замовник-координатор  Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

__________________________________________________ 

Виконавці заходів 

програми  

Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради, ОТГ 

Хмельницької області 

__________________________________________________ 

Термін виконання 

програми  

2021 - 2022 роки 

 

Прогнозовані обсяги та 

джерела фінансування 

(грн.) 

 

 

 

 Всього 2021 2022 

 

ВСЬОГО 

 

26390 тис.грн. 

 

13370 тис.грн. 

 

13020 тис.грн.. 

                 

 

 

Головний лікар 

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»                                            Валентина САВЧУК 

 

 



Додаток 2 

до  Програми фінансової підтримки КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

на 2021-2022 роки 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  
фінансової підтримки КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

 на 2021-2022 роки 
тис. грн. 

№ 

п/п 

Найменування заходу Відповідальні 

за виконання 

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

у тому числі 

фінансування за 

роками 

    2021 2022 

1. Проведення реконструкції приміщень 

КНП «Шепетівська багатопрофільна 

лікарня» 

 

Проведення капітальних ремонтів 

приміщень КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» відповідно 

до сучасних вимог, придбання 

будівельних матеріалів  

 

Впровадження енергозберігаючих 

технологій в лікувальних корпусах, 

поліклінічних кабінетах, 

господарських приміщеннях КНП 

«Шепетівська багатопрофільна 

лікарня» 

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

2500 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

250 

500 

2. Забезпечення медичним обладнанням, 

медичною апаратурою  

 

Холодильниками для зберігання 

медикаментів та вакцин відповідно до 

табеля оснащення,  

 

Технічне оснащення сучасними 

технічними засобами у сфері 

інформаційно-телекомунікаційних 

технологій та впровадження 

інформаційно-програмного 

забезпечення для електронної системи 

реєстрації і обліку медичної 

інформації та інше 

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

2000 

 

 

 

300 

 

 

 

1300 

1000 

 

 

 

150 

 

 

 

650 

1000 

 

 

 

150 

 

 

 

650 

3. Забезпечення медичного закладу КНП 

«Шепетівська БПЛ» предметами, 

матеріалами, обладнанням та 

інвентарем: 

паливно-мастильні матеріали  

меблі 

м'який інвентар 

господарські товари та інше 

 

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

  

 

 

 

600 

200 

200 

200 

 

 

 

 

300 

100 

100 

100 

 

 

 

 

300 

100 

100 

100 



4. Забезпечення медичного закладу КНП 

«Шепетівська БПЛ» медикаментами та 

перев’язувальними матеріалами 

(медичні інструменти та виробами 

медичного призначення, реактиви , 

фармацевтична продукція та інше) 

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

600 300 300 

5. Забезпечити покращення харчування 

населення, в тому числі пільгової 

категорії населення під час 

перебування на стаціонарному 

лікуванні 

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

200 100 100 

6. Забезпечення профілактики, лікування 

ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

100 50 50 

7. Забезпечення КНП «Шепетівська БПЛ» 

фінансування комунальних послуг на 

опалення,  

електроенергію  

водопостачання 

водовідведення  

газопостачання 

Міська рада,  

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

  

 

9000 

4090 

3500 

3600 

140 

  

 

4500 

2260 

2000 

2300 

70 

  

 

4500 

1830 

1500 

1300 

70 

8. Забезпечення завершення будівництва 

дитячого відділення на 60 ліжок з 

поліклінікою на 300 відвідувань на 

добу по вул.В.Котика,85, м.Шепетівка 

Хмельницької області 

Міська рада,  

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

2760 590 2170 

9. Забезпечення оплати послуг (крім 

комунальних) - (повірка та ремонт 

обладнання, транспортних засобів та 

інше) 

КНП 

Шепетівська 

БПЛ 

1200 600 600 

 Разом  26390 13370 13020 
 

 

 

Головний лікар 

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»    Валентина САВЧУК                     

 

 


