МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 394

Про затвердження районної Програми
«Репродуктивне здоров′я населення» до 2024 року
На підставі пункту 16 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної
програми «Репродуктивне здоров′я населення» до 2024 року та враховуючи рішення спільного
засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, власності та інвестиційної
діяльності, з питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції і з соціальних та
гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року № 369/138/55,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму «Репродуктивне здоров′я населення» до 2024 року
(далі – Програма), додається.
2. Маловисківській райдержадміністрації, КНП «Маловисківська центральна районна
лікарня» і КНП «Маловисківський ЦПМСД» забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Маловисківській райдержадміністрації при формуванні показників районного
бюджету на 2020-2024 роки передбачити видатки на виконання Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з
соціальних та гуманітарних питань і з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Маловисківської
районної ради
від 13 грудня 2019 року № 394

Районна Програма
«Репродуктивне здоров’я населення» до 2024 року
І. Загальні положення

Районна програма „Репродуктивне здоров’я населення до 2024 року” (далі – Програма)
розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року
№1849, якою затверджена Державна програма „Репродуктивне здоров’я нації на період до
2015 року” та обласної програми „Репродуктивне здоров’я населення Кіровоградщини” (20082015рр.) затвердженої рішенням сесії обласної ради № 450 від 6 червня 2008 року.
Репродуктивне здоров’я населення є важливою складовою загального здоров’я, що
значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку
країни.
Аналіз кількісних та якісних характеристик населення району за останні 10-15 років
свідчить про те, що район у стані демографічної кризи, коли рівень народжуваності не
забезпечує простого відтворення населення, яке є невід’ємною складовою загального здоров’я
нації і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.
Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках програми
„Репродуктивне здоров’я до 2020 року” сприяв позитивним змінам у цій сфері.
Так створено службу планування сім’ї в районі, підвищився рівень обізнаності
населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, відповідального
батьківства, методів профілактики незапланованої вагітності, використання сучасних методів
контрацепції.
Спостерігається тенденція до зменшення кількості абортів, зниження рівня малюкової
смертності, однак ці показники залишаються постійно на контролі.
ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Основні контрольовані показники протягом останніх 3-х років (відповідно 2016, 2017,
2018 роки) в районі:
малюкова смертність – на 1 тис. народження живими:
2016 рік – 10,08;
2017 рік – 11,72;
2018 рік – 10,01;
(в області 2017 рік – 12,27; 2018 рік –
13,54 )
рівень анемії у вагітних – на 100 вагітних:
2016 рік – 33,5;
2017 рік – 29,7;
2018 рік – 29,2;
(в області 2017 рік – 25,9; 2018 рік –
23,8)
рівень штучного переривання вагітності – на 1 тис. жінок репродуктивного віку:
2016 рік – 6,5;
2017 рік – 5,4;
2018 рік – 3,2;
(в області 2017 рік – 12.9; 2018 рік –
11,7)
рівень онкозахворюваності на рак шийки матки – на 100 тис. жіночого населення:
2017 рік – 219,7; 2018 рік – 222,6; 2019 рік –
;
рівень онкозахворюваності молочної залози – на 100 тис. жіночого населення:
2017 рік – 554,2; 2018 рік – 608,3; 2019 рік –
;
рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ/СНІД – на 100
тис. населення:

сифіліс: 2017 рік – 24,2; 2018 рік – 16,3;
2019 рік – 4,9;
(в області 2017 рік – 13,7; 2018 рік –
13,9)
гонорея: 2017 рік – 25,4; 2018 рік – 33,2;
2019 рік – 2,8;
(в області 2017 рік – 24,4; 2018 рік –
27,1)
трихомоніаз: 2017 рік – 288,6;
2018 рік – 291,4;
2019 рік – 321,0;
(в області 2017 рік – 225,5; 2018 рік –
219,6)
ВІЛ-інфекція: 2017 рік – 149,1; 2018 рік – 150,3;
2019 рік – 152,8;
(в області 2017 рік – 181,5; 2018 рік –
213,4)
Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я зумовлені:
1. Рівнем малюкової смертності.
2. Рівнем анемії вагітних, яка неблагоприємно впливає на перебіг вагітності та
пологів, стан плоду, новонародженої дитини.
3. Рівнем штучного переривання вагітності, який має тенденцію до зменшення,
завдяки роботи служби по плануванню сім’ї, але в той же час негативно впливає на
стан здоров’я жіночого населення, фертильність та перебіг наступної вагітності і
пологів.
4. Зростанням онкогінекологічної патології репродуктивних органів.
5. Рівнем захворюваності підлітків на запальні процеси статевих органів та
порушення оваріально-менструального циклу.
6. Недостатнім кадровим забезпеченням акушерсько-гінекологічної, педіатричної
служби, первинної ланки медико-санітарної допомоги.
7. Недостатнім рівнем оснащення центральної районної лікарні для надання
лікувально-профілактичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я.
8. Недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя та
планування сім’ї.
Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на
поліпшення репродуктивного здоров’я населення району.
ІІІ. Мета Програми
Метою районної програми „Репродуктивне здоров’я населення” до
2024 року є
поліпшенням репродуктивного здоров’я населення як виняткової складової загального
здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та соціально-економічний розвиток
району.
IV. Шляхи та засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування,
строки та стан виконання Програми
Для вирішення проблем, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я, необхідно:
1. Поліпшити надання медичної допомоги вагітним жінкам та гінекологічним хворим
шляхом впровадження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної
допомоги.
2. Забезпечити достатню пропаганду щодо використання сучасних засобів
контрацепції для молоді, жінок з екстрагенітальною патологією та ВІЛ-інфікованих
з метою попередження небажаної вагітності та ускладнень, що негативно
впливають на стан здоров’я жіночого населення.
3. Проводити своєчасну діагностику, раннє виявлення та профілактику передракових
захворювань статевих органів, проведення цитологічного скринінгу населення,
інформувати населення про своєчасне звернення до лікаря та проведення
профілактичних медичних оглядів з метою виявлення онкологічної патології.
4. Проводити профілактичні медичні огляди з метою раннього
виявлення
захворювань репродуктивної системи, своєчасне обстеження, взяття на

диспансерний облік та лікування підлітків. Проводити санітарно-освітню роботу з
питань здорового способу життя, профілактики раннього статевого життя,
захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції, запобігання
небажаної вагітності у підлітків шляхом використання сучасних контрацептивних
засобів.
5. Забезпечити житлом молодих спеціалістів, що направлятимуться на роботу в
лікувально-профілактичні заклади району. Проводити профорієнтаційну роботу
серед школярів.
6. Придбати сучасне медичне обладнання для лікувально-профілактичних закладів.
7. Проводити просвітницькі заходи з питань пропагування здорового способу життя,
планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, охорони
материнства, профілактики онкологічних захворювань.
8. Створення належних умов для перебування вагітних, роділь, породіль,
новонароджених та гінекологічних хворих у відділеннях ЦРЛ.
Реалізація Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів.
Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів Програми із
районного бюджету передбачаються у обсязі 1960,0 тис. грн.
V. Перелік завдань і заходів Програми
Основними пріоритетними завданнями Програми є:
– створення умов безпечного материнства;
– зниження рівня анемії серед вагітних;
– зниження рівня малюкової смертності;
– надання методичної, організаційної допомоги стосовно спостереження за вагітними,
лікарям загальної практики – сімейної медицини;
– зниження рівня запальних захворювань статевих органів у підлітків
15-17 років;
– зниження рівня штучного переривання вагітності серед підлітків
15-17 років;
– інформування населення щодо сучасних засобів запобігання небажаній вагітності та
їх використання;
– своєчасне виявлення раку шийки матки та раку молочної залози;
– забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї відповідно до клінічних протоколів з акушерської та
гінекологічної допомоги;
– поліпшення матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних
закладів, що будуть брати участь у виконанні заходів Програми;
– забезпечення житлом медичних працівників, укомплектування медичними кадрами
акушерсько-гінекологічної, педіатричної служби, первинної ланки медико-санітарної
допомоги;
– посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження
репродуктивного здоров’я;
– проведення просвітницьких заходів з питань пропагування здорового способу життя,
планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, охорони
материнства, профілактики онкологічних захворювань.
VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною
державною адміністрацією.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників
Програми будуть:
– розпорядження голови районної державної адміністрації;
– звітність центральної районної лікарні про стан виконання відповідних заходів
Програми один раз на півроку;

обговорення стану та проблеми реалізації Програми на засіданнях колегії
райдержадміністрації, сесіях районної, міської, селищної та сільських рад, засіданнях
постійних комісій районної та місцевих рад;
– координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, яка пов’язана з виконанням цієї Програми, здійснює КНП
«Маловисківська центральна районна лікарня».

–

_____________________________________________

№
п/п

1

2

Назва напрямку
реалізації
(приоритетні
завдання)

Створення умов
безпечного
материнства

Зниження рівня
анемії серед
вагітних

Напрямки реалізації та заходи районної
Програми «Репродуктивне здоров’я населення» до 2024 року
Найменування заходу Програми
1.1 Забезпечити акушерське
відділення препаратами для
надання невідкладної медичної
допомоги у разі кровотечі
1.2 Забезпечити акушерське
відділення необхідним
обладнанням та витратними
матеріалами (одноразовими
вакуум-екстракторами) для
сучасних перинатальних
технологій відповідно до
рекомендації ВООЗ
1.3 Забезпечити жіночу
консультацію комп’ютером для
проведення моніторингу стану
вагітних, роділь, породіль
високого ступеню акушерського
та перинатального ризику
1.4 Продовжити впровадження
клінічних протоколів з питань
акушерства, гінекології,
сексопатології, неонатології та
педіатрії у відповідності до
рекомендації ВООЗ та висновків
науково-доказової медицини
Придбати препарати для
лікування тяжких форм анемії у
вагітних

Додаток 1
до Програми

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування,
тис.грн.

постійно
до 2024р.

КНП «Центральна
районна лікарня»,
фінансовий відділ
Маловисківської РДА

Районний бюджет

50,0

20202024рр.

КНП «Центральна
районна лікарня»,
фінансовий відділ
Маловисківської РДА

Районний бюджет

840,0

до 2020р.

КНП «Центральна
районна лікарня»,
фінансовий відділ
Маловисківської РДА

Районний бюджет

19,0

постійно
до 2024р.

КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»

20202024рр.

КНП «Центральна
районна лікарня»,

Районний бюджет

30,0

3

4

Зниження рівня
малюкової
смертності

Надання
методичної
організаційної
допомоги стосовно
спостереження за
вагітними лікарям
загальної практики
– сімейної
медицини

3.1 Проведення поточних
ремонтів акушерського
відділення, операційної,
забезпечення теплового
ланцюжка, забезпечення подачі
кисню
3.2 Придбати для акушерського
відділення УЗД-апарат,
реанімаційні столики для
новонароджених, інкубатор для
новонароджених, кисневий
концентратор, препарати для
реанімації та невідкладної
допомоги новонародженим

20202024рр.

КНП «Центральна
районна лікарня»,

Районний бюджет

218,0

до
2021р.

КНП «Центральна
районна лікарня»,
фінансовий відділ
Маловисківської РДА

Районний бюджет

751,0

4.1 Проведення тренінгів для
лікарів загальної практики –
сімейної медицини з питань
спостереження за здоровими
вагітними, з питань сучасних
технологій в акушерській
практиці для лікарів та
середнього медичного персоналу
пологового відділення

постійно
до
2024р.

КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»

Районний бюджет

10,0

4.2 Забезпечити роботу школи
відповідального батьківства при
жіночій консультації ЦРЛ

постійно
до
2024р.

КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»

Районний бюджет

8,0

5

6

7

Зниження рівня
запальних
захворювань
статевих органів та
штучного
переривання
вагітності у
підлітків у віці 1517 років

Збільшення
кількості жінок, що
користуються
сучасними
засобами
запобігання
небажаній
вагітності
Зниження рівня
штучного
переривання

5.1Розповсюджувати
інформаційно-методичні
матеріали для учнівської молоді з постійно
питань здорового способу життя
до
та збереження репродуктивного
2024р.
здоров’я (листівки, буклети,
плакати, тощо)

Відділ освіти,
відділ у справах сім’ї
та молоді
райдержадміністрації,
центр соціальних
служб для дітей, сім’ї
та молоді, КНП
«Центральна районна
лікарня»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»

5.2 Запровадити розроблену
обласним центром
репродуктивного здоров’я
систему просвітницької роботи
для дітей, підлітків та молоді з
питань здорового способу життя, постійно
планування сім’ї та профілактики
до
інфекцій, які передаються
2024р.
статевим шляхом і ВІЛ-інфекції,
розповсюдження відповідної
літератури, запровадження
скриньок запитань-відповідей в
навчальних закладах

Відділ освіти,
відділ у справах сім’ї
та молоді
райдержадміністрації,
центр соціальних
служб для дітей, сім’ї
та молоді,
КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»

Розповсюджувати контрацептиви,
що надаються обласним центром
репродуктивного здоров’я для
постійно
визначених категорій населення
до
(молодь у віці 18-20 років, жінки
2024р.
з малозабезпечених сімей, жінки
з екстрагенітальною патологією)

КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»

7.1 Забезпечити систематичне
підвищення кваліфікації згідно
програм післядипломної

КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП

постійно
до
2024р.

Районний бюджет

вагітності

підготовки лікарів акушергінекологів, лікарів загальної
практики – сімейної медицини, а
також середніх медичних
працівників з питань
репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї (проведення
тренінгів)
7.2 Впроваджувати щорічну
програму проведення
інформаційно-просвітницьких
кампаній для населення з питань
здорового способу життя,
збереження репродуктивного
здоров’я та запобігання
небажаній вагітності за
допомогою розповсюдження
брошур, листівок, буклетів та
рекламних плакатів, лекцій.

8

9

Зниження рівня
захворюваності на
рак шийки матки

Зниження рівня
онкологічної
захворюваності
молочної залози

Поліпшити матеріально-технічну
базу закладів охорони здоров’я
району для впровадження
скринінгу патології шийки матки,
спрямованого на діагностику
передракових станів

«Маловисківський
ЦПМСД»

щорічно
до
2024р.

Відділ освіти,
відділ у справах сім’ї
та молоді
райдержадміністрації,
центр соціальних
служб для дітей, сім’ї
та молоді,
КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»

до
2021р.

КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП
«Маловисківський
ЦПМСД»

Районний бюджет,
бюджети місцевих
рад

КНП «Центральна
районна лікарня»,
КНП
Підвищити рівень інформованості постійно
«Маловисківський
населення з питань профілактики
до
ЦПМСД»,
захворювань молочної залози
2024р.
редакція газети
«Маловисківські
вісті»
_______________________________________________________________

284,0

Додаток 2
до Програми
Паспорт до районної
Програми «Репродуктивне здоров’я населення» до 2020 року
1
2
3

4
5
6
7

8
8.1
9

10

11

Програма затверджена:
Рішенням районної ради від
Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрацій про
розроблення програми
Розробник програми
Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

13 грудня 2019 року № 394
КНП «Маловисківська центральна районна
лікарня»
Від 21 листопада 2019 року № 278-р

КНП «Центральна районна лікарня»,
КНП «Маловисківський ЦПМСД»
Головний лікар Маловисківської ЦРЛ –
Чурпій К.Л.
Учасники програми
КНП «Маловисківська ЦРЛ», КНП
«Маловисківський ЦПМСД», відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту, відділ
освіти райдержадміністрації
Термін реалізації програми
2020-2024
Етапи
виконання
програми
(для І етап – 2020-2022рр.
довгострокових програм)
ІІ етап – 2023-2024рр.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть Районний бюджет
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
2210,0 тис.грн.
всього
в тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
250,0 тис.грн.
кошти міського, селищного та
1960,0 тис.грн.
сільського бюджету
кошти не бюджетних коштів
Основні джерела фінансування програми Районний бюджет
____________________________________________________

Додаток 3
до Програми
Ресурсне забезпечення районної Програми
«Репродуктивне здоров’я населення»
до 2024 року

№
п/п

1
2
3

Обсяг коштів, який
пропонується
залучити на
виконання
Програми
Обсяг ресурсів,
усього*, тис.грн.,
в т.ч.
Місцевий бюджет
Районний бюджет

2020

2021

2022

2023

2024

Всього
витрат

860,0

400,0

300,0

360,0

290,0

2210,0

810,0
50,0

350,0
50,0

250,0
50,0

310,0
50,0

240,0
50,0

1960,0
250,0

*Примітка: обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання районної Програми
підлягають уточненню при затвердженні (внесені змін) районного бюджету на
відповідний рік
Ресурсне забезпечення районної Програми
«Репродуктивне здоров’я населення» до 2024 року
з районного бюджету (тис.грн.)
Захід
1.1 (ліки)
1.2 (вакуум-екстрактори,
обладнання та апаратура для
пологового відділення)
1.3 (комп’ютер)
2 (ліки)
3.1 (поточні ремонти,
забезпечення теплового
ланцюжка)
3.2 (реанімаційні столики,
інкубатор, ліки, кисневий
концентратор)
4.1 (семінар-тренінг, ноутбук,
проектор, )
4.2 (телевізор, DVD та ін.)
7. (відрядження)
8. (комп’ютер, цитологія)
Усього

2020

2021

2022

2023

2024

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Всього
витрат
50,0

630,0

40,0

50,0

70,0

50,0

840,0

20,0
6,0

6,0

6,0

20,0
6,0

6,0

40,0
30,0

109,0

20,0

18,0

20,0

30,0

197,0

35,0

250,0

150,0

178,0

138,0

751,0

10,0

810,0

8,0
6,0
10,0
350,0

10,0

6,0

6,0

6,0

250,0

310,0

240,0

_________________________________________________

8,0
24,0
10,0
1960,0

