МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 23 жовтня 2018 року

РІШЕННЯ
м. Мала Виска

№ 295

Про затвердження районної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги
Маловисківського району на 2018-2019 роки
Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,
розглянувши поданий Маловисківською районною державною адміністрацією проект
районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Маловисківського
району на 2018-2019 роки,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити районну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги
Маловисківського району на 2018-2019 роки (далі –Програма) що, додається.
2.Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3.Рекомендувати міській, селищній та сільським радам затвердити відповідні програми.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Маловисківської
районної ради
23 жовтня 2018 № 295

РАЙОННА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В
МАЛОВИСКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
НА 2018-2019 РОКИ

м. Мала Виска
2018 рік

І. Загальні положення
Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх
лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я, гарантований статтею 49
Конституції України, відповідний рівень медичної допомоги, який визначений постановою
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року №955 «Про затвердження програми
надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги».
Одним з основних напрямів завдань органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян
медичного обслуговування. Сьогодні існують незаперечні докази, що здоров’я населення є
одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. 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.
Первинна медико-санітарна допомога - є на сьогодні частиною спеціалізованої
амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою із застосуванням
економічних важелів практично неможливе.
Впродовж багатьох років, на утримання закладів охорони здоров’я, що надають
первинну медико-санітарну допомогу, витрачалося лише 10 відсотків коштів, виділених з
державного бюджету на охорону здоров’я. Зважаючи на низький рівень матеріальнотехнічного забезпечення зазначених закладів є вкрай недостатньо.
Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної
допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та диспансеризації
населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а отже, до
збільшення потреби населення у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній
допомозі.
Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпеченні
населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Неадекватна система оплати
праці, недостатня соціальна захищеність не створюють у медичних працівників стимулів до
підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних
матеріально-технічних ресурсів.
Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної медикосанітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини.
На території Маловисківського району функціонує комунальне некомерційне
підприємство «Маловисківський центр первинної медико - санітарної допомоги»
Маловисківської районної ради Кіровоградської області (далі-КНП «Маловисківський
ЦПМСД») в структурі якого:
— 7 амбулаторій, в тому числі 3- загальної практики-сімейної медицини, 2-лікарські
амбулаторії, 2- сільські лікарські амбулаторії;
— 25 фельдшерсько-акушерські пункти;
Кількість штатних посад по КНП «Маловисківський ЦПМСД» становить 173,75
штатних одиниць, в тому числі:
лікарі
— 35,25 шт. од.;
середній медичний персонал
— 80,0 шт. од.;
молодший медичний персонал
— 22,25 шт. од.;
інший персонал
— 36,25 шт. од.

Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров’я є низький рівень
матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами
МОЗ України. Потребують заміни застарілі електрокардіографи, фізіотерапевтична
апаратура.
Лікарські амбулаторії, ФАПи для опалення приміщень використовують тверде паливо.
Для створення електронного реєстру пацієнтів, необхідно вирішити питання
забезпечення сільських закладів первинної ланки оргтехнікою та комп’ютерами,
спеціалізованим програмним забезпеченням, доступом до мережі Інтернет, забезпечення їх
медичними кадрами.
Для поліпшення медико-санітарної допомоги, що надається населенню на дому,
необхідно забезпечити лікарські амбулаторії автотранспортом та укомплектувати їх
спеціальним портативним обладнанням.
Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров’я населення району шляхом
забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги на первинному рівні,
орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико-санітарних потреб окремих
громадян, родин та громади в цілому.
ІІ. Мета Програми
Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та
смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання
населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини.
ІІІ. Основні завдання Програми

1.Створення умов ефективного функціонування в районі первинної медико-санітарної

допомоги.
2.Забезпечення доступності та якості медичного обслуговування населення.
3.Забезпечення лікувальних закладів, відповідно до табеля оснащеності, ліками,
медичним обладнанням та виробами медичного призначення.
4.Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплата послуг та інших
поточних податків підприємства.
5.Виплата працівникам підприємства надбавки за якість виконаної роботи.
6.Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини.
ІV. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.
Мережа КНП «Маловисківський ЦПМСД» частково забезпечує потреби населення у
доступній, високоякісній та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які
проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на формування спроможної мережі
надання первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріальнотехнічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення будівництва,
реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним
медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного
обслуговування пацієнтів.
Основними шляхами розв’язання проблем є:
— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
— удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району, в
межах лікувального закладу;

— приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики-сімейної
медицини у відповідність до «Примірного табеля матеріально-технічного оснащення
закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну
допомогу», затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148;
— матеріальна мотивація праці медичних працівників;
Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів фінансової
підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.
V. Фінансова підтримка виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України в межах
коштів, передбачених :
— місцевими бюджетами;
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП
«Маловисківський ЦПМСД» на виконання плану заходів Програми.
Ресурсне забезпечення та напрями реалізації і заходи викладено в додатках 2, 3
Програми.
Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних
коштів, як одержувач та використовувати виділені кошти відповідно до Програми на 20182019 роки.
Звіт про виконання фінансового плану підприємства надається до Маловисківської
районної державної адміністрації.
VI. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дозволить:
- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної
медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність населення
Маловисківщини, підвищити народжуваність та продовжити життя.
- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики
- сімейними лікарями;
- запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення
бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.
- покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних підрозділів КНП
«Маловисківський ЦПМСД»;
- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення.
VII. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
Організація виконання Програми покладається – на
КНП «Маловисківський
ЦПМСД».
Моніторинг за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та постійною комісією районної ради з соціальних та гуманітарних питань.

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги
Маловисківського району на 2018-2019
роки
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11.

ПАСПОРТ
районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги
Маловисківського району на 2018-2019 роки
Програма затверджена:
рішенням районної ради від
№
КНП «Маловисківський
Ініціатор розроблення програми
ЦПМСД»Маловисківської районної
ради»
Розпорядження голови
Дата, номер і назва розпорядження
Маловисківської районної
голови райдержадміністрації про
державної адміністрації від
розроблення програми
05.10.2018 року№ 298-р
КНП «Маловисківський
Розробник програми
ЦПМСД»Маловисківської районної
ради»
Співрозробники програми
КНП «Маловисківський
Відповідальний виконавець програми
ЦПМСД»Маловисківської районної
ради»
Міська , селищна та сільські ради
Учасники програми
2018-2019 роки
Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
2018-2019 роки
довгострокових програм)
Районний, міський, селищний та
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
сільські бюджети
комплексних програм)
12365,4 тис.грн.
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
6258,8 тис.грн.
кошти районного, сільських бюджетів
6106,6 тис.грн.
кошти міського, селищного бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Районний, міський, селищний та
Основні джерела фінансування
сільські бюджети
програми

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

Додаток 2
до районної програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги Маловисківського
району на 2018-2019 роки
Ресурсне забезпечення
районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Маловисківського
району на 2018-2019 роки
Етапи виконання програми
Обсяг коштів,

який пропонується залучити на
виконання програми
2018 рік
1
2
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районний, сільські бюджети
міський, селищний бюджети
кошти не бюджетних джерел

І

20__ рік
3

20__ рік
4

ІІ

ІІІ

5

20__- 20__ рр.
6

2019р.

Усього витрат на
виконання
програми
7

582,9

11782,5

12365,4

-

-

-

-

-

-

272,0

5986,8

6258,8

310,9

5795,7

6106,6

-

-

-

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

Додаток 3
до районної програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги Маловисківського
району на 2018-2019 роки

Напрями реалізації та заходи
районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Маловисківського району на 2018-2019 роки
№
з/п

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

1

2
Видатки на оплату
праці

3
-згідно
штатного
розпису
(заробітна
плата і нарахування
на оплату праці)

1.

2.

Придбання предметів,
матеріалів,
обладнання
та
інвентарю

-господарчих,
будівельних,
електротоварів,
меблів
та
інших
малоцінних
предметів;
-паливно-мастильних
матеріалів, запчастин
до
транспортних
засобів;
-придбання
комплектувальних
виробів і деталей для

Термін
виконання
заходу

4
2018-2019 рр.

2018-2019 рр.

Виконавці

Джерела
фінансування

5
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної
ради»

6
Районний,
бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної
ради»

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. грн., в тому числі:
І етап: 200_ р.
200_ р.
200_ р.
ІІ етап: 200_-20__ р.р.
ІІІ етап: 200_-20__ р.р.
7
2018 -

Очікуваний
результат

8

2019 - 4189,6
2561,2
2033,9

Районний,
бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2018 - 60,5

Районний, сільські
бюджети,
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ

2019 – 149,0

-

35,5

-

25,0

-

87,6
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3.

4.

5.

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

Оплата послуг (крім
комунальних):

Видатки
відрядження

на

ремонту всіх видів
виробничого
та
невиробничого
обладнання;
-канцелярського
та
письмового приладдя;
бланків, паперу та
інш.;
-інших товарів.
-лікарських засобів;
-виробів медичного
призначення;
-дрібний
медичний
інвентар;
-малоцінне медичне
обладнання.
-молочних сумішей;
-придбання
туберкуліну.

Згідно
заключених
договорів на оплату
послуг

Смолінська ОТГ

2018-2019 рр.

2018-2019 рр.

2018-2019 рр.

КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної
ради»

КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної
ради»

КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної

-

62,5

Районний,
бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2018 - 45,4

Районний, сільські
бюджети,
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2019 – 255,0

Районний,
бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2018 - 11,0

Районний, сільські
бюджети,
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2019 – 60,0

Районний,
бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:

2018 - 6,0

-

28,5

-

16,9

-

120,0

-

105,0

-

6,5

-

5,5

-

33,0

-

24,0
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ради»

6.

7.

8.

Оплата комунальних
послуг
та
енергоносіїв

Інші
виплати
населенню

Інші

поточні

-послуги
теплопостачання;
-оплата
водопостачання
і
водовідведення;
-оплата
електроенергії
-оплата
газу
природного, розподіл
газу,транспортування
газу;
-оплата
інших
енергоносіїв;
-відшкодування
та
компенсація
бюджетних послуг.
-відшкодування
витрат, пов’язаних з
відпуском лікарських
засобів безоплатно і
на пільгових умовах
громадянам,
які
мають на це право
відповідно
до
законодавства;

-сплата

податків,

2018-2019 рр.

2018-2019 рр.

2018-2019 рр.

КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної
ради»

КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної
ради»

КНП

Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

-

2,0

-

2,0

Районний, сільські
бюджети,
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2019 – 14,0

Районний,
бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2018 - 130,0

Районний, сільські
бюджети,
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2019 – 373,0

Районний,
бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2018 - 19,0

Районний, сільські
бюджети,
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2019 – 76,0

Районний,

2018 - 0,1

-

7,0

-

5,5

-

70,0

-

100,0

-

130,0

-

120,0

-

12,0

-

7,0

-

46,0

-

30,0
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видатки

9.

Придбання обладнання і предметів
довгострокового
користування

зборів, обов’язкових
платежів,
штрафів,
пені тощо

-придбання
автомобілів(
для
Смолінської ЛА- 1
шт.,
Великовисківської
АЗПСМ-1
шт.,
Плетеноташлицької
СЛА – 1 шт. для
медичного
обслуговування
населення)
-придбання
оргтехніки
для
забезпечення
робочого
місця
сімейного лікаря;
-придбання
програмного
забезпечення
електронного обліку
пацієнтів (для для
Смолінської
ЛА,
Великовисківської
АЗПСМ,
Плетеноташлицької
СЛА
Оникіївської
СЛА
Злинської
АЗПСМ, Хмелівської
АЗПСМ,

«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної
ради»

2018-2019 рр.

КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»Маловиск
івської районної
ради»

бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ
Районний, сільські
бюджети,
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2019 – 0,2

Районний,
бюджети ОТГ
Районний, сільські
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2018 -

Районний, сільські
бюджети,
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська ОТГ

2019 – 870,0

-

-

15,0

-

415,0
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Маловисківської ЛА;
-придбання
дороговартісного
медичного
обладнання
( аналізатор
крові,аналізатор
мочі,спірометр,дисти
лятор,термостат);
Всього
2018
2019
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ
Смолінська
ОТГ
бюджети ОТГ:
Маловисківська
ОТГ в т.ч бюджет
розвитку-15,0
Смолінська ОТГ в
т.ч
бюджет
розвитку-430,0

12365,4
582,9
11782,5

Районний бюджет,
сільський бюджет
Районний бюджет,
сільський бюджет в
т.ч бюджет
розвитку-870,0

2018 – 272,0

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

2018 – 154,5
2018 – 156,4

2019 – 2999,8

2019 – 2795,9

2019 – 5986,8

В.Крило
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