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1. ПАСПОРТ
програми розвитку

1. Ініціатор розроблення
програми

Миколаївська сільська рада

2. Дата, номер та назва
розпорядчого документу
органу виконавчої влади

для розроблення
Програми

Розпорядження голови Миколаївської
сільської ради від _____________2018 року
«Про схвалення проекту програми розвитку

первинної медицини Миколаївської
сільської ради на 2018 – 2020 роки»

3. Розробники Програми КЗ МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої
Богородиці», КЗ МСР «Центральна

АЗПСМ с. Постольне»
4. Відповідальні виконавці

Програми
КЗ МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої
Богородиці», КЗ МСР «Центральна

АЗПСМ с. Постольне»
5. Учасники Програми Миколаївська сільська рада, КЗ МСР

«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці», КЗ
МСР «Центральна АЗПСМ с. Постольне»

6. Терміни реалізації
Програми

2018 – 2020 роки

7. Етапи виконання
Програми (для

довгострокових програм)

-

8. Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні

Програми (для
комплексних програм)

Місцевий бюджет
Державний бюджет

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації
Програми, усього 10342,079

9.1
.

У тому числі:

-кошти державного
бюджету

-кошти місцевого бюджету

1349,079

8993

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



Створити медицину на зразок європейської, а може, навіть кращу – таке
завдання поставив Президент України перед Міністерством охорони здоров’я
України.

Здоров’я – один із головних критеріїв благополуччя окремої людини і
суспільства  в  цілому.  Діяльність  місцевої  галузі  територіальної  громади
спрямована на втілення в життя положень Програми діяльності Президента
України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування всіх
рівнів, які передбачають здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров’я,
в  першу чергу,  шляхом втілення в  життя медичної  реформи на  місцевому
рівні.

Низький  рівень  забезпеченості  сучасним  медичним  обладнанням
значно знижує якість лікувально-профілактичних послуг.

Одним з першочергових напрямків діяльності галузі охорони здоров’я
громади є поліпшення наявної матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я,  оснащення  їх  діагностичним,  лікувальним  обладнанням  та
сучасним автомобільним транспортом.

Для  вирішення  цих  проблем  необхідно  спрямувати  додаткові
асигнування з місцевого та державного бюджетів.

За  рекомендаціями  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я,
підготовленим на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної
медико-санітарної  допомоги  на  засадах  сімейної  медицини  дасть  змогу
істотно вплинути на поліпшення здоров’я населення, демографічної ситуації,
досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних
коштів.

Нераціональна  організація  первинної  допомоги  та  її  недостатнє
фінансування призвели до втрати комплексності  та поступовості  у наданні
медичної  допомоги,  формальному  підході  до  здійснення  профілактики  та
диспансерної  роботи.  Як  наслідок,  спостерігаються  високі  рівні  пізнього
виявлення  тяжких  хвороб  та  ускладнення  хронічних  захворювань,  що
зумовлює надмірну потребу у дорогому спеціалізованому лікуванні.

В  закладах  охорони  здоров’я  Миколаївської  сільської  ради  є  ряд
проблем, які треба вирішувати найближчим часом, а саме:

1. Покращення матеріально-технічної бази закладів:
- приміщення КЗ МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»

потребує  капітального  ремонту,  реконструкції  системи
опалення та водопостачання;

- недостатнє  забезпечення  транспортом  (скутери  на
фельдшерські пункти сіл Северинівка, Склярівка);

- доукомплектування  закладів  сучасною  лікувально-
діагностичною апаратурою.

2. Укомплектування вакантної посади завідувача ФП с. Склярівка.
3. Придбання житла для медичних працівників.



Все  вищевикладене  обумовлює  необхідність  розробки  та  виконання
Програми  розвитку  первинної  медицини  Миколаївської  сільської  ради  на
2018 – 2020 роки, що дасть можливість залучити додаткове фінансування з
інших джерел, не заборонених законодавством, для вирішення проблемних
питань закладів охорони здоров’я.

3. Визначення мети програми

Метою реалізації та прийняття програми є поліпшення якості надання
медичної допомоги населенню дільниці, забезпечення ефективного розвитку
первинної медичної допомоги, проведення реформування в медичній галузі.
Запровадження  Європейських  стандартів  забезпечення  права  громадян  на
медичну  допомогу  сприятиме  покращенню  демографічної  ситуації,
зниженню  рівня  захворюваності,  первинного  виходу  на  інвалідність  в
працездатному  віці  та  смертності  населення,  підвищенню  тривалості  та
якості  життя завдяки формуванню здорового способу життя,  формування і
налагодженню  ефективного  функціонування  системи  надання  населенню
доступної і високоякісної медичної допомоги.

Також  завдяки  збільшенню  фінансування  первинної  ланки,  в  тому
числі, шляхом залучення позабюджетних коштів, буде досягнуто зміцнення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Оптимальним  шляхом,  методами  та  засобами  розв’язання  проблем,
визначених Програмою, є:

- зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів  охорони
здоров’я,  а  саме:  проведення  капітального  ремонту  та
продовження  поточних  ремонтів  і  забезпечення  матеріально-
технічного  оснащення  закладів  охорони  здоров’я
Миколаївської сільської ради;

- оснащення  діючих  структурних  підрозділів  медичним
обладнанням відповідно до табеля оснащення;

- забезпечення транспортними засобами фельдшерські пункти;
- удосконалення  системи  профілактичних  заходів,

диспансерного  нагляду  за  хворими,  проведення  якісних
профілактичних оглядів населення;

- проведення  комплексу  профілактичних  та  діагностичних
заходів,  щодо  зниження  захворюваності,  інвалідності  та
смертності  від  серцево-судинних,  онкологічних  захворювань,
туберкульозу;



- покращення  фінансового  забезпечення  шляхом  залучення
позабюджетних  коштів  із  інших  джерел,  не  заборонених
законодавством;

- покращення  інформаційно-технологічного  забезпечення
структурних підрозділів.

5. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, що пропонується
залучити до виконання

програми
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Обсяг ресурсів усього
в тому числі

місцевий бюджет
державний бюджет

6. Перелік завдань та заходів програми і результативні показники

Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити ефективності надання первинної медико-санітарної

допомоги та сприяти подоланню незадовільної демографічної
тенденції;

- зміцнити  та  оновити  матеріально-технічну  базу  закладів
охорони здоров’я;

- впровадити  новітні  медичні  технології  в  практику  медичних
установ;

- сформувати  систему  доступних  та  високоякісних  медичних
послуг  на  засадах  сімейної  медицини,  що  забезпечить
зменшення  потреби  населення  в  дорогих  видах  медичної
допомоги;

- подальший розвиток стаціонарзамінюючих методів лікування;
- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної

системи, онкологічної та фтизіатричної патології;
- підвищити  доступність  первинної  медичної  допомоги  за

рахунок  збільшення  питомої  ваги  допомоги,  що  надається
лікарями загальної практики-сімейної медицини;



- забезпечити  співпрацю  з  вузькопрофільними  спеціалістами
вторинної  медичної  допомоги,  а  саме  Сумської  центральної
районної клінічної лікарні;

- забезпечити надання амбулаторної паліативної допомоги;
- поліпшити  своєчасне  надання  невідкладної  медичної

допомоги.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна
комісія Миколаївської сільської ради з питань соціального та економічного
розвитку,  планування,  бюджету,  фінансів  і  управління  комунальною
власністю.

Адміністрація  КЗ  МСР  «АЗПСМ  Різдва  Пресвятої  Богородиці»  та
адміністрація КЗ МСР «Центральна АЗПСМ с.  Постольне» аналізують хід
виконання основних напрямків діяльності Програми та щороку до 10 січня,
що  настає  за  звітним,  надають  звіт  про  хід  виконання  Програми  голові
Миколаївської сільської ради.


