
   
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXХ (позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання 

 
15листопада2022 року № 10        
м. Шепетівка 

 
 

Про затвердження «Програми 
підтримки закладів охорони здоров’я, 
які знаходяться на території 
Шепетівської міської територіальної 
громади, на 2022-2024 роки» 

  
Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,Законами України «Про державні цільові програми», «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення», з метою збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, 
підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підтримання належного 
рівня медичного обслуговування пацієнтів та впровадження сучасних високоточних 
технологій, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на 
території Шепетівської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки (Додається). 

2. Фінансовому управлінню (Дрищ В. О.) забезпечити фінансування Програми 
підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на території Шепетівської міської 
територіальної громади, на 2022-2024 роки у межах коштів, врахованих у бюджеті громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та постійні комісії: з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної 
політики та спорту(голова комісії Наталія СОБЧУК), з питань соціально-економічного 
розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Григорій ОЛІЙНИК). 

. 
 
Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення XXX (позачергової) 
сесії міської  ради  
VІІІ скликання 
15 листопада 2022 № 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на території Шепетівської 
міської територіальної громади, 

на 2022-2024 роки 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шепетівка 
2022  



ПАСПОРТ 
Програми підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на території Шепетівської 

міської територіальної громади, на 2022-2024 роки 
 

1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
2 Розробник Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
3 Назва нормативних 

документів про необхідність 
розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», 
«Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» 

4 Відповідальний виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

5 Учасники Програми Виконавчий комітет, відділи, управління, 
комунальні підприємства Шепетівської міської 
ради, заклади охорони здоров'я, які знаходяться на 
території Шепетівської міської територіальної 
громади. 

6 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 
7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, інші джерела, не заборонені 
законодавством 

8 Загальний орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми 

Обсяг асигнувань, спрямованих на виконання 
заходів Програми , визначається  у видатковій 
частині місцевого бюджету в межах наявного 
фінансового ресурсу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 
Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна 

забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого 
рівня здоров’я та покращення якості життя населення. 

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. 
Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень 
здоров’я і збереження генофонду народу України. Водночас стан фінансування галузі 
охорони здоров’я залишає низку невирішених питань, які ставлять під загрозу діяльність 
закладів охорони здоров’я, в тому числі і на території Шепетівської міської територіальної 
громади. 

З метою забезпечення Конституційного права на охорону здоров’я, відповідно до 
«Основ законодавства про охорону здоров’я», статті 91 Бюджетного кодексу України, 
керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 
нормативно-правових актів, розроблена Програма підтримки закладів охорони здоров’я, які 
знаходяться на території Шепетівської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки 
(далі – Програма), яка спрямована на вдосконалення медичної інфраструктури в об’єднаній 
територіальній громаді та тісно переплітається з медичною реформою. Варто враховувати, 
що згідно з реформою, пацієнт має право вільно обирати лікаря, а медичний заклад має 
укладати контракти з державою для оплати медичних послуг за принципом «гроші ходять за 
пацієнтом». Це говорить про те, що обов’язком органів місцевого самоврядування є 
створення комфортних умов для лікування пацієнтів у закладах охорони здоров’я, які 
надають послуги на їх території. 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Враховуючи значне зростання щорічного обсягу медичної допомоги, наявну 
матеріально-технічну базу, фактичний рівень зношеності медичного обладнання та тривалі 
строки його експлуатації, в територіальній громаді гостро стоїть питання необхідності 
придбання сучасного обладнання, а також проведення в закладах реконструкцій та ремонтів 
приміщень, будівель, споруд, їх покрівель і облаштування територій відповідно до сучасних 
вимог. 

Для розв’язання проблем, що виникли у зв’язку з фінансовою незабезпеченістю 
закладів охорони здоров’я, беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної 
допомоги населенню громади, виникає вкрай необхідна потреба у наданні закладам охорони 
здоров’я фінансової підтримки з місцевого бюджету для забезпечення повноцінного 
функціонування некомерційних комунальних підприємств. 

Одним із основних напрямків завдань органів місцевого самоврядування є створення 
умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 

Актуальність Програми обумовлена необхідністю поліпшення якості надання та 
доступності медичної допомоги мешканцям Шепетівської міської територіальної громади, 
поліпшенням матеріально-технічної бази, проведенням реконструкції та ремонтів приміщень 
закладів відповідно до сучасних вимог, а також оновлення обладнання та необхідністю 
створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я 
Шепетівської міської територіальної громади. 

 
3. Мета Програми 

Метою програми є здійснення діяльності у напрямку покращення доступу населення 
до якісної медичної допомоги, поліпшення фінансового забезпечення комунальних закладів 
охорони здоров’я Шепетівської міської об’єднаної територіальної громади, необхідного для 
їх розвитку, підтримання належного рівня медичного обслуговування пацієнтів, 
впровадження сучасних високоточних технологій, модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази. 

Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 



забезпечить зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення. 
 

4. Основні завдання Програми 
Завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики стосовно доступу 

населення до якісної медичної допомоги, створення системи охорони здоров’я, яка 
відповідає потребам населення. 

Виконання завдань Програми передбачає: 
- покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів 

відповідно до сучасних вимог; 
- придбання медичного обладнання (в тому числі довгострокового 

користування) та його технічне обслуговування, профілактика  наявного; 
- придбання предметів, матеріалів (в тому числідовго строкового 

користування); 
- забезпечення закладів територіальної громади лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення; 
- покращення харчування хворих під час перебування на стаціонарному 

лікуванні; 
- впровадження енергоефективних заходів. 
 

5. Фінансове забезпечення програми. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Шепетівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Обсяг асигнувань, спрямованих на виконання заходів програми на 2022-2024 роки, 
визначається у видатковій частині місцевого бюджету. 

 
6. Результати реалізації Програми 

 
Очікується, що реалізація заходів Програми  (згідно додатку до Програми) дозволить: 

- підвищити якість та доступність лікарської допомоги населенню; 
- покращити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, 

матеріально-технічний стан будівель, споруд; 
- забезпечити спеціалістів сучасним медичним обладнанням; 
- сприяти формуванню позитивного ставлення населення до змін у галузі 

охорони здоров’я; 
- поліпшити сервіс та якість надання медичних послуг. 
- дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні 

медичних послуг, тощо. 
 
 
Начальник відділу внутрішнього аудиту                                    Віта МЕДЛЯРСЬКА 
 
Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення XXX (позачергової) 
сесії міської  ради  
VІІІ скликання 
15 листопада 2022 № 10 

 
Завдання та заходи Програми підтримки закладів охорони здоров’я, які знаходяться на 

території Шепетівської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки 
  

№ 
з/
п 

Завдання Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Щорічний 
орієнтовний 

обсяг 
фінансуванн

я  

1 Покращення 
та оновлення 
матеріально-
технічної бази 
медичних 
закладів  

Проведення 
капітальних 
(поточних) ремонтів, 
реконструкцій та 
реставрацій 
приміщень, будівель, 
споруд, їх покрівель, 
інженерних мереж, 
інших об’єктів 

2022-2024 Виконавчий 
комітет 
Шепетівської 
міської ради 

Кошти бюджету 
Шепетівської 
міської 
територіальної 
громади, інші 
джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Облаштування 
територій відповідно 
до сучасних вимог 
(капітальний ремонт 
огорожі, 
асфальтування 
під’їзних шляхів, 
прилеглої території) 
та інше 

2022-2024 Виконавчий 
комітет, 
комунальні 
підприємства 
Шепетівської 
міської ради 

Кошти бюджету 
Шепетівської 
міської 
територіальної 
громади, інші 
джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

2 Придбання 
медичного 
обладнання (в 
тому числі 
довгостроково
го 
користування) 
та його 
технічне 
обслуговуванн
я  

 Фінансуванн
я на 
придбання 
медичного 
обладнання 
(в тому 
числі 
довгостроко
вого 
користуванн
я) та 
технічне, 
післягаранті
йне 
обслуговува
ння і 
профілактик
а наявного 

2022-2024 Виконавчий 
комітет 
Шепетівської 
міської ради 

Кошти бюджету 
Шепетівської 
міської 
територіальної 
громади, інші 
джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 



 

Начальник відділу внутрішнього аудиту                                    Віта МЕДЛЯРСЬКА 
 
Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 

 
 

3 Придбання 
предметів, 
матеріалів (в 
тому числі 
довгостроково
го 
користування) 

 Фінансуванн
я на 
придбання 
предметів, 
матеріалів (в 
тому числі 
довгостроко
вого 
користуванн
я) 

 2022-
2024 

 Виконавч
ий 
комітет 
Шепетівс
ької 
міської 
ради 

 Кошти 
бюджету 
Шепетівськ
ої міської 
територіаль
ної 
громади, 
інші 
джерела, не 
заборонені 
чинним 
законодавс
твом 

Обсяг 
асигнувань, 
спрямованих 
на виконання 
заходів 
Програми , 
визначається  
у видатковій 
частині 
місцевого 
бюджету в 
межах 
наявного 
фінансового 
ресурсу. 

4 Забезпечення 
закладів 
територіальної 
громади 
лікарськими 
засобами та 
виробами 
медичного 
призначення 

 Фінансуванн
я на 
придбання 
лікарських 
засобів та 
виробів 
медичного 
призначення 

2022-2024 Виконавчий 
комітет 
Шепетівської 
міської ради 

Кошти бюджету 
Шепетівської 
міської 
територіальної 
громади, інші 
джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

5 Покращення 
харчування 
хворих під час 
перебування 
на 
стаціонарному 
лікуванні 

 Фінансуванн
я на 
придбання 
продуктів 
харчування, 
оплату 
послуг з 
організації 
харчування 

2022-2024 Виконавчий 
комітет 
Шепетівської 
міської ради 

Кошти бюджету 
Шепетівської 
міської 
територіальної 
громади, інші 
джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

6 Впровадження 
енергоефектив
них заходів  

 Капітальний 
ремонт 
фасаду, 
приміщень 
(утеплення), 
заміна вікон, 
дверей, 
встановленн
я модульних 
котелень та 
інше 

2022-2024 Виконавчий 
комітет 
Шепетівської 
міської ради 

Кошти бюджету 
Шепетівської 
міської 
територіальної 
громади, інші 
джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 


