ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХXІ сесії міської ради VІІI скликання
17 лютого 2022 року № 46
м. Шепетівка

Про затвердження програми Комплексної
фінансової підтримки первинної медико-санітарної
допомоги для жителів Шепетівської міської
територіальної громади на 2022 – 2024 роки

Розглянувши лист № 2/84 від 07.02.2022 року головного лікаря Комунального
підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради Андрія НЕЧИПОРУКА щодо
програми Комплексної фінансової підтримки первинної медико-санітарної допомоги для
жителів Шепетівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, відповідно до
пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму Комплексної фінансової підтримки первинної медико-санітарної
допомоги для жителів Шепетівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки
(програма додається).
2. Директору Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство
Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради
(Андрій НЕЧИПОРУК) раз у рік надавати письмову інформацію про хід виконання цієї
Програми для розгляду на сесії Шепетівської міської ради.
3. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради вийти з пропозицією про
виділення фінансових ресурсів у бюджеті громади на фінансування даної програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціальноекономічного 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.).

Секретар міської ради

Роман ВОЗНЮК

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХХІ сесії міської ради
VIІІ скликання
17.02.2022 № 46

Програма Комплексної фінансової підтримки
первинної медико – санітарної допомоги
для жителів Шепетівської міської територіальної громади
на 2022 – 2024 роки
1. Загальні положення
Програма Комплексної фінансової підтримки первинної медико-санітарної допомоги
для жителів Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі
Програма) розроблена на підставі ч. 6 ст. 14, ч. 1 ст. 16 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», відповідно до пункту 22 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Всі заходи направлено на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я
щодо задоволення потреб населення у первинній медико-санітарній допомозі. Складна
ситуація, в якій сьогодні опинилася сфера охорони здоров'я України потребує змін. А
трансформаційні процеси, що відбуваються в різних сферах життя українського
суспільства, зумовлюють необхідність реформування системи охорони здоров’я України.
Стратегічною метою змін повинно бути підвищення якості та ефективності медичної
допомоги. Це завдання є особливо актуальним для України саме тому, що в національній
системі охорони здоров’я ще не подолано істотного розриву між якістю медичних послуг
та видатками на їх фінансування. Центральне місце в досягненні зазначеної вище мети
належить реформуванню первинної медичної допомоги. У чинних нормативно-правових
документах щодо стратегічного розвитку системи охорони здоров’я в Україні одним з
основних пріоритетів визнано розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної
медицини з профілактичним спрямуванням роботи закладів загальної практики - сімейної
медицини. Оскільки первинна медична допомога є базовим рівнем надання медичної
допомоги в усьому світі, її кардинальне реформування в Україні вимагає суттєвих змін
функціональних моделей закладів первинної медичної допомоги. Тому Програма потребує
цільових фінансових зусиль, активних і скоординованих дій закладів охорони здоров’я,
спрямованих на забезпечення належних можливостей для наближення якісної первинної
медичної допомоги на засадах сімейної медицини до населення, яке обслуговують
амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські пункти,
фельдшерські пункти.
Програма охоплює всі основні напрямки, спрямовані на збереження здоров’я
населення та попередження основних груп захворювань. Погіршення стану здоров’я
населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої
тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до
об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони
здоров’я задовольнити не в змозі.
За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на
основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної
ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних
коштів. У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги

припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності
лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я
становить 30-50 відсотків. Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе
значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки,
визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та
благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної
територіальної одиниці окремо.
Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги
населенню за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.
2. Мета Програми
Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для
всіх жителів, які проживають на території Шепетівської міської територіальної громади
незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців
протягом усього їх життя. В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного
фінансування галузі охорони здоров’я необхідно забезпечити потреби населення у всіх
видах медичної допомоги на первинному рівні.
Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на 2022-2024 роки є забезпечення зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного
функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
- розвиток первинної медичної допомоги;
- створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
- запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
- забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;
- покращення якості медико-санітарної допомоги.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, етапи виконання
Програми
Нині діюча система охорони здоров’я не забезпечує у повному обсязі потреби
населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Реформи, які
проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на підняття на значно вищий рівень
матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі, проведення
реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним
обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного перебування
пацієнтів.
Основними шляхами розв’язання проблем є:
- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги;
- удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до
світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів,
забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
- поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами;
- продовження роботи зі створення та ремонту мережі амбулаторій сімейної
медицини;
- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських
організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього
виявлення та ефективного лікування захворювань;
- поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям міста;
- забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими
засобами та виробами медичного призначення;

- поліпшення якості забезпечення пільгової категорії населення медикаментами;
- поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності,
інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
- сприяти розробленню і впровадженню сучасних стандартів первинної медикосанітарної допомоги та критеріїв оцінки її діяльності;
- підвищення рівня надання первинної медико-санітарної допомоги населенню з
боку сімейних лікарів;
- створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони
здоров’я;
- удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
- впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та
сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медикосанітарної допомоги.
Програма розрахована на реалізацію заходів протягом трьох років з 2022 по 2024
роки. Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової
підтримки на 2022-2024 роки, з урахуванням змін до чинного законодавства.
4. Завдання Програми:
- забезпечення якісної первинної медичної допомоги населенню в закладах сімейної
медицини;
- наближення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та
покращення її доступності до мешканців громади.
5. Заходи з реалізації Програми:
- підвищити якість та доступність медичних послуг;
- поліпшити ефективність фінансування;
- створити стимули для здорового способу життя населення та здорових умов праці;
- покращення умов для надання якісної первинної медичної допомоги населенню,
що проживає в Шепетівській міській територіальній громаді.
План заходів до Програми на 2022-2024 роки наведено у додатку 2 до Програми.
6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі фінансової
підтримки органу місцевого самоврядування, а також інших джерел, не заборонених
чинним законодавством, шляхом надання поточних та капітальних трансфертів із
наведеними обґрунтуваннями щодо відповідної фінансової підтримки.
Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку в межах визначених
асигнувань з бюджету територіальної громади, виходячи з конкретних завдань та
реальних можливостей, шляхом надання фінансової підтримки на 2022-2024 роки. Ресурс
забезпечення Програми може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів,
що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних
видатків.
Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
7. Очікувані результати виконання Програми
Виконання визначених завдань дасть змогу досягти поставленої мети за такими
індикаторами:
- задоволеність пацієнтів медичною допомогою;
- покращення енергоефективності приміщень амбулаторій загальної практики
сімейної медицини (далі АЗПСМ);
- зниження рівня захворюваності;
- покращення рівня вакцинопрофілактики;

- забезпеченість пільгових категорій населення виробами медичного призначення та
лікарськими засобами;
- проактивна робота з підгрупами пацієнтів.
Результативні показники, що характеризують виконання Програми наведено у
додатку 3.
Виконавцем програми є виконавчий комітет Шепетівської міської ради

Директор КП «КНП Шепетівський
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Шепетівської міської ради

Секретар міської ради

Андрій НЕЧИПОРУК
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територіальної громади на 2022 – 2024 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ

Показники

Всього
Джерела
в т.ч. за роками:
Одиниця
за
фінансув Виконавець
програ
виміру
ання
мою
2022
2023
2024

Очікувані
результати

1
2
3
4
5
6
7
8
Завдання 1: Покращити умови, підвищити рівень доступності та продовжити роботу зі
створення належних умов праці амбулаторій сімейної медицини та фельдшерських
пунктів
Створення
Бюджет КП
300,0 300,0
Обсяг коштів, тис.грн
належних умов
міської
«КНП
передбачених
праці
в
територі Шепетів
для проведення
альної
ський
амбулаторіях
поточного
для
громади центр
ремонту
медпрацівників
ПМСД»
АЗПСМ
№2,
та пацієнтів та
АЗПСМ №5
ефективного їх
функціонування
Створення
Обсяг коштів,
Бюджет КП
300,0 200,0 150,0 100,0
тис.грн.
належних умов
передбачених
міської
«КНП
праці
в
для придбання
територі Шепетів
амбулаторіях.
медичних
альної
ський
(Придбання
меблів
громади центр
кушеток,
ПМСД»
кушеток
медичних, ваги
дорослі(дитячі)
з ростоміром,
інструментальн
і
столики,
столи та стільці
офісні,
шафи
для
документації,
тощо.)

Обсяг коштів,
Бюджет
тис.грн.
передбачених
міської
для придбання
територі
автомобіля
альної
громади

КП
«КНП
Шепетів
ський
центр
ПМСД»

500,0

500,0

Обсяг коштів,
Бюджет
тис.грн.
передбачених
міської
для придбання
територі
ПММ
альної
громади

КП
«КНП
Шепетів
ський
центр
ПМСД»

330,0

100,0

110,0

120,0

Бюджет
Проведення
тис.грн.
міської
заходів
з
територі
енергозбережен
альної
ня: переведення
громади
Плесенської
амбулаторії
з
електроопален
ня на тверде
паливо АЗПСМ
№5-заміна
дверних блоків,
вікон,
проведення
пожежної
сигналізації та
блискавкозахис
ту,
утеплення
контуру будівлі)

КП
«КНП
Шепетів
ський
центр
ПМСД»

250,0

150,0

100,0

0

Завдання 2: Попередження захворюваності
Бюджет КП
Забезпечення
тис.гр міської
«КНП
проведення
495,0 150,0 165,0 180,0
територі Шепетів
туберкулінодіагн н.
остики
дітей,
альної
ський

Автомобіль
необхідний для
здійснення
мобільної
паліативної
медичної
допомоги
дорослим
та
дітям, а також
для
довозу
хворих
нефрологічного
профілю.
Придбання
ПММ
для
автомобілів, які
залучені
для
надання
мобільної
паліативної
медичної
допомоги
дорослим
та
дітям на дому,
а також для
довозу хворих
нефрологічного
профілю.
Зменшення
споживання
паливноенергетичних
ресурсів через
впровадження
комплексних
енергозберігаю
чих заходів

Попередження
захворюваності
на туберкульоз
серед дитячого

сезонної
імунізації
від
грипу
працівників,
тощо
Забезпечення
тис.грн.
засобами
індивідуального
захисту,
обладнанням,
тощо
для
боротьби
з
гострою
респіраторною
хворобою
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом S
ARS-CoV-2
(
дезінфікуючі
засоби,
одноразові
медичні
матеріали,
оснащення,
тощо)
Придбання
тис.грн.
медичного
обладнання

РАЗОМ

громади

Бюджет
міської
територі
альної
громади

Бюджет
міської
територі
альної
громади

центр
ПМСД»

населення,
щорічне
проведення
передсезонної
імунопрофілакт
ики

КП
«КНП
Шепетів
ський
центр
ПМСД

Попередження
захворюваності
на COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2

КП
«КНП
Шепетів
ський
центр
ПМСД

495,0

150,0

165,0

180,0

950,0

300,0

300,0

350,0

3770,0 1850,0 990,0

930,0

Директор КП «КНП Шепетівський
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Шепетівської міської ради

Поліпшення
якості надання
медичних
послуг
(придбання
електрокардіог
рафів,
гемолітичного
стабілізатора,
холодильників,
сечоаналізатора
,негатоскопів)
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