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I. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

ПРОбЛеМаМИ У сферi охорони здоров'я с недостатнiсть фiнансових, у першу чергу,
бюджетних pecypciB для забезпечення ефективного функцiонування системи охорони
здоров'я, недосконалiсть нормативно-правовот бази, котра регулюе процеси створення та
забезпечення полiпшення рlов перебування пацiснтiв У закладах охорони здоров'я та
отримання бiльш досконалот i квалiфiкованоi медичнот допомоги, брак суlасних медичних
технологiй.

здоров'я людини с непересiчною цiннiстю, мае важливе значення у житгi кожного з
нас, станОвить клюЧовий аспокт нацiона_пьноi безпеки, визначае можливостi досягнення
iндивiдуагlьного i суспiльного добробугу та благополуччя, перспоктиви стiйкого розвитку
буль-якоТ краiЪи в цiлому, i кожноТ територiаrrьноТ одиничi окремо.

програма розроблена вiдповiдно до основ законодавства Укратни про охорону
здоров'я, визначае перспективи розвитку первиннот та вториннот ланки галузi охорони
здоров'я.

Вiдповiдно До cTaTTi 3 Конститучii УкраТни людина, iT життя i злоров'я, чость i гiднiсть,
НеДОТОРКаНнiСть i безпека визнаються в YKpaTHi найвищою соцiальною цiннiстю.

ВiдповiдНо до частини 5 cTaTTi 3 Закону УкраТни <Про лержавнi фiнансовi гарантiТ
медичного обслуговування населення) органи мiсцевого самоврядування в межах свост
компетенцiт можуть фiнансувати мiсцевi програми розвитку та пiдтримки комунальних
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 oxopoHi здоров'я.

ВiдповiдНо до пунКту 1 cTaTTi 36 ЗаконУ УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в
YKpaTHi>, до делегованих повноваженЬ виконавчих органiв мiсцевого самоврядування
належать, зокрема, сприяння органiзачii призову громадян на вiйськову службу.

Вiдповiдно до пункту 2.| частини II Положення про вiйськово-лiкарську експертизу в
збройних силах Украiни, що затверджено наказом MiHicTepcTBa оборони Украiни вiд
14.08.2008 J\ъ402, органiзаuiя медичних оглядiв призовникiв i допризовникiв покладаеться на
районнi (MicbKi) KoMiciT з питань приписки i районнi (MicbKi) призовнi KoMiciT, в областях - на
обласнi призовнi koMicii та призовнi koMiciT Автономноi Республiки Крим та MicTa Киева.

ОДНИМ З ОСНОВних напрямкiв завдань органiв мiсцевого самоврядування е створення
умов длЯ ефективного тадоступного для Bcix громадян медичного обсrryговування. Громiляни
украiъи н9залежно вiд мiсця проживання мають право на отримання в ycix лiкувально-
профiлактичних закладах системи охорони здоров'я гарантованого рiвня медично'i допомоги,
який визНачениЙ постановОю КабiнеТу MiHicTpiB Украiни вiд 11 .07,20о2 року Nч 955 .'Про
затвердження ПрогРами подаНня громаДянам гарантованоi д9ржавою безоплатноi медичноТ
допомоги". Iснуючi проблемИ охоронИ здоров'Я е непростими Для вирiшення, м€}ють
багатоаспектниЙ компл9ксНий харакТоР, ЩО обумовлЮе необхiдНiсть оновЛення пiдхОДiВ д9
охорони здоров'яо розробки i реалriзацiт нових стратегiй та програм.

.щоступнiсть, якiснiсть, сучаснiсть, функчiональнiсть, ефективнiсть, ресурсна
забезпечеНiсть та свосчаснiСть медичНоi допомоГи с основОю длЯ забезпечеНня високого рiвня
здоров'я та покращення якостi життя населення



II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета Програми полягае у досягненнi максимаJIьно можливого рiвня здоров'я для Bcix
жителiв ВишневоТ MicbKoT територiальноТ громади, у тому числi внутрiшньо порsмiщених осiб,
незаJIежно вiд iх BiKy, cTaTi, соцiального статусуо змiцноння i охорони здоров'я мешканцiв
протягом усього ix життя.

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

Метою Програми фiнансовоi пiдтримки Комунального некомерчiйного пiдприемства
кВишнiвська MicbKa лiкарня> Вишневоi MicbKoT ради Бучанського району КиТвськоТ областi
(далi КНП кВишнiвська MicbKa лiкарня>) на 2023 р. с заб9зпечення зниження рiвня
захворюваностi, iнваlliдностi та cмepTнocTi населення шляхом формування i налагодження
ефективного функuiонування системи надання населенню лоступноТ i високоякiсноТ медико-
caHiTapHoi допомоги на засадах сiмейноТ медицини та вторинноi медичноТ допомоги.

,Щля досягне}lня мети необхiдно вирiшити наступнi завдання:

- розвиток первинноi медичноi допомоги (в т.ч.ПНМД,);

- утримання тарозвиток вторинноТ медичноiдопомоги;

- створення системи медичноiдопомоги, зосередженоТ на пацiентовi;

- запровадження в лiкувальну практику сучасних медичних технологiй;

- забезпечення медичноТпiдтримки здорового способу життя;

- покращення якостi медико-санiтарноТдопомоги;

- стимулювання та виплата премiй медичним працiвникам;

- вiдшкодування лiкiв пiльговiй категорiт населення вiдповiдно до Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns1303 вiд 17.08.1998p.

- проведення модичних оглядiв працiвникiв бюджетних установ громади,
призовникiв, допризовникiв та iншi послуги.

III. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

кнП (ВИшнIВСЬкА MICЬKA ЛIкАРнrI>

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

КНП кВишнiвська MicbKa лiкарня> створено для надання первинноi та вторинноi
медичноi допомоги населенню ВишневоТ MicbKoi територiаrrьноТ громади.

,Що складу КНП кВишнiвська MicbKa лiкарня> входять наступнi cTpyкTypнi пiдроздiли:

Керiвний склад.

Адмiнiстративно-управлiнський персонал.

Вiддiл з iнфекцiйного контролю.

Iнформацiйно-ана.пiтичний пiдроздiл.

Господарсько-технiчний пiдроздiл.



полiклiнiка:

_ консультативне вiддiлення;

- хiрургiчне вiддiлення;

- жiноча консультацiя;

-денний стацiонар полiклiнiки;

- стоматологiчне вiддiлення.

Стацiонарнi вiддiлення:

- приймальне вiддiлення;

- терапевтичне вiддiлення;

- неврологiчне вiдцiлення;

- педiатричне вiддiлення.

Щопомiжнi пiдроздiли:

-рентгенодiагностичне вiддiлення;

-аптека;

- клiнiко-дiагностична лабораторiя.

Щентр первинноТ медико-санiтарноi допомоги :

- АЗПСМ М 1;

- АЗПСМ ]ф 2;

- АЗПСМ JФ 3;

- АЗПСМ Ns 4;

- Пункт невiдкладноi медичноi допомоги.

Госпрозрахункове вiддiлення.

КiлькiстЬ штатниХ посаД на 01 .|2.2022 р. пО КНП <Вишнiвська MicbKa лiкарня>
становить 466,50 одиниць, в т.ч.:

лiкарi - 126,00 од.;

фахiвцi з базовою та неповною

вищою медичною освiтою - 185,75 од.;

молодший медичний персонаJI - 70,25 од.;

спецiалiсти -28,'75 од;

iншi _ 55,75 од.



IV. ПРоБЛЕМи кнП (ВишнIВсъкА МIСъкА ЛIкАРII$)

ТА ШЛrIХИ ВИРIШЕНIШ

Система охорони здоров'я ВишневоТ MicbKoT територiа-гlьноТ громади не задовольняе у
повному обсязi потреби насел9ння У доступнiй, високоякiснiй та ефективнiй медичнiй
ДОПОМОЗi. Загапьною проблемою усiеI галузi с нерацiонаJIьна органiзачiя системи надання
МеДИЧНОi ДОПОмОги, брак сучасних медичних технологiй, недостатнс володiння ними;
практична вiлсутнiсть ринку медичних послуг та недостатнiсть фiнансових i насамперед
бюджетних, pecypciв для забезпечення ефективноi дiяльностi системи охорони здоров'я.
вiдсутнiсть державного фiнансування медичних оглядiв призовникiв та допризовникiв,

4.1.НЕДОСТАТНIСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНI1Я МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
Щля вирiшення питання забезпечення медичними, допомiжними та адмiнiстративними

КаДРаМИ КНП кВишнiвська MicbKa лiкарня>, необхiдно запровадити кмiсцевi стимули> для
МеДИЧНИХ ПРацiвникiв, що дозволить пiдвищити статус лiкаря, здiйснити заходи щодо
ПРИВабЛИВостi роботи. Окремо необхiдно перелбачити фiнансування оплати працi та супутнiх
ВИТРаТ МеДИЧНОгО та допомiжного персонаJIу, якиЙ забезпечус невiдкладну медико-санiтарну
допомогу.

4.2.ПОКРАЩЕННrI МАтЕрIАльно_тЕхнIчноi БАзи кнп (вишнIвськд
МIСъкА ЛIкАРнrI)

За ocTaHHi роки матерiаllьно-технiчна база значно вiдста;Iа вiд сучасного рiвня, що не
дозволяс забезпечити якiсне надання допомоги мешканцям громади та вiдповiднi умови прачi
медичним працiвникам,

ТОмУ, для пiдняття на значно вищий piBeHb матерiально-технiчноТ, дiагностичноТ та
лiкУвальноi бази в медичнiй гагlузi необхiдно проведення реконструкцiТ та ремонту наявних
примiщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, iнструментами та створення
необхiдних р{ов для комфортного перебування пацiснтiв.

ОКРеМО необхiдно перелбачити фiнансування медикаментiв та витратних матерiалiв,
необхiдних для забезпечення дiяльностi невiдкладноТ медико-санiтарноТ допомоги.

недофiнансування у кнп <вишнiвська Micbka лiкарня> вiдповiдно ло потреби у
фiНаНСОвих ресурсах привело до недостатнього оновлення та модернiзацiТ основних фондiв,
що зумовило необхiднiсть використання близько 60% бiльш, як наполовину фiзично та
морально застарiлого обладнання.

ЧаСТИНИ автомобiльного парку мас зношенiсть на 90Yо. 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, органiзацiт виiъних прийомiв в дзпсм лiкарiв-спецiаrriстiв, для
виявлоння та оздоровлення осiб з пiдвищеним ризиком злоякiсних новоутворень,
ПеРеДРаКОВОЮ патологiсю, серцево-судинними захворюваннями; проведення iнспекторсько-
консультативних виiЪдiв бригал лiкарiв.

ч. джЕрЕлА ФIнАнсувАнII'I

ФiНаНСУВання заходiв, визначених у додатку 1 ло Програми, здiйснюеться за рахунок
коштiв бюджету Вишневот Micbkoi територiальноi громади, а в окремих випадках за рахунок
коштiв з iнших джерел, не заборонених законодавством Украiни.



VI. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЪТАТИ, ЕФЕКТИВНIСТЪ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть можливiсть забезпечити:

Bcix верств населення;
- полiпшення наданIIя медичноТ допомоги та скорочення cTpoKiB обстеження та

лкування хворих;
покращення матерiально-технiчноТ бази АЗПСМ;
забезпечення безперебiйноi роботи стоматологiчного вiддiлення, пункту
невiдкладноТ медичноi допомоги в м. Вишневе та виiЪних бригад невiдкладноТ
медичноi допомоги;

- ЗабеЗПеЧення КНП кВишнiвська MicbKa лiкарня> висококвt}лiфiкованими
медичними та адмiнiстративними кадрами;

- Забезпечення проведення медичних оглядiв призовникiв тадопризовникiв,

ЧII. ЗВIТНIСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ Ами
Звiтним перiодом е бюджетний piK.
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Додаток 1

ло Програми

ФiнансовоТ пiдтримки Комунальног0 некOмерцiйного пiдприсмства <Вишнiвська MicbKa

лiкарнп> Вишневоi MicbKoi ради Бучанського району Киiвськоi областi на 2023 piK

J\b

з/п
Назва напряму | Перелiк заходiв

дiяльностi | програми
(прiоритетнi 

lзавдання) l

Строк
виконання

заходу

.Щжерела
фiнансуванн

я

OpieHToBHi
обсяги

фiнансування,
тис. гривень

1. видатки на оплату
працi

Виплата заробiтноI
плати працiвникам

2023 piK Мiський
бюджет

8900,0

2, Придбання
предметiв, матерiа.шiв,
обладнання та
iнвентарю

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

202З рiк Мiський
бюджет

4з29,8

3. придбання
медикаментiв та
перев'язуваJIьних
матерiалiв

придбання
медикаментiв та
перев'язувальних
матерiалiв

2023 piK Мiський
бюджет

7605,0

4. Пролукти харчування Пролукти
харчування

202З piK Мiський
бюджет

3058,2

ý Оплата послуг (KpiM
комунальних):

Технiчне
обслуговування
автомобiля, оплата
iHTepHeTy,
телефонного
зв'язку та iнше

202Зрiк Мiський
бюджет

5400,0

7, Видатки на
вiдрядження

оплата за
вiдрядження

202З piK Мiський
бюджет

140,0

8. OKpeMi заходи шо

реалiзацii програм
Навчання
спецiалiстiв

2023 piK Мiський
бюджет

2,7,0

9. Оплата комунальних
послуг та
енергоносiiв

оплата
комунаJIьних
послуг

202З piK Мiський
бюджет

6540,0

10. виплата пенсiй i
допомоги

виплата пенсiй i
допомоги

202з piK Мiський
бюджет

56,4

11 Iншi виплати
населенню

Вiдшкодування
лiкiв (пiльговi
категорiТ)

2023 piK Мiський
бюджет

294з,6

|2. придбання
обладнання i
предметiв
довгострокового
користування

Придбання
медичного
обладнання

2023 piK

2
Мiський
бюджет

3990,0

13. *u'''*ffi,iццц капiтальний 
^

DeMoHT oOn.*r/" ,/ 7T Мiський
бюджет

1110,0

ВсьоrfltY ,**--,*-,-j \// 44100,0

!i,':" ln

W
\I_YK1.i:-

Мiський Iлля ЩIКОВ


