
Додаток 1
до рішення сорок третьої 
позачергової сесії
Миколаївської сільської ради
від 10.12.2019 року № 20

ПРОГРАМА
розвитку первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської

ради на 2020-2022 роки

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання
в  усіх  лікувально-профілактичних  закладах  системи  охорони  здоров’я
гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою Кабінету

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення Програми Миколаївська сільська рада

2. Документ органу виконавчої влади
Стратегії розвитку охорони 
здоров’я України на 2015- 2025 
роки

3. Розробник програми Білінський Р.М .

4. Співрозробники програми ГІостольненська АЗПСМ 
Миколаївська АЗПСМ

5. Відповідальні виконавці програми
Адміністрації АЗПСМ 
Фінансове управління 
Виконавчий комітет

6. Учасники програми Миколаївська сільська рада

7. Термін реалізації програми 2020е- 2022 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми

Бюджети органів місцевого 
самоврядування, інші кошти

9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього грн., у тому числі:

9410740

9.1. Бюджети органів місцевого 
самоврядування

9340740

9.2. Інші джерела 70000



Міністрів  України  від  11.07.2002  року  №  955  “Про  затвердження  програми
надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”.

Однак, на сьогодні медичне обслуговування не дає в повному обсязі можливості
кожному  громадянину  реалізувати  своє,  гарантоване  статтею  49  Конституції
України,  право  на  охорону  здоров’я,  медичну  допомогу  та  медичне
страхування . Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для
ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я та їх кадрове забезпечення
не  завжди  відповідає  сучасним  вимогам  та  потребам  мешканців  сільських
територій.

В  мед.закладах  територіальних  громад  є  ряд  проблем  ,  які  потребують
вирішення найближчим часом:

На території Миколаївської сільської ради функціонують: КНП Постольненська
та Миколаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 2 пункти
здоров'я (Северинівський та Кровненський).

- Матеріально - технічний стан амбулаторій і пунктів здоров'я не відповідають
вимогам нормативних документів.

1. Потребують  продовження  ремонтних  робіт  обидві  амбулаторії  і  обидва
пункти здоров'я.

2. Не впорядковані території (особливо Миколаївська АЗГІСМ і Кровненський
пункт здоров'я).

є-

3. Поганої якості під'їздна дорога до Миколаївської АЗПСМ і відсутнє тверде
покриття до Кровненського пункту здоров'я.

4. Неналежна оснащеність мед.апаратурою (не відповідає табелю оснащення).

5. Недостатня оснащеність лабораторним інструментарієм.

6. Потребує  оновлення  фізіотерапевтична  аппаратура,  яка  застаріла  та  не
оновлювалась протягом багатьох років

7. Низька доступність населення до отримання мед.послуг.

8. Не достати є фінансування .

Медичною реформою не  передбачено  утримування  ФАПів  та  ФП.  Доцільно
утримувати пункти здоров'я де кількість населення сягає 750 мешканців.



На  місці  невеликих  ФП,  які  раніше  функціонували  бажано  зберегти
мед.працівників, але їх утримання повинно фінансуватись сільською радою, а
не із коштів НСЗУ.

Велика  кількість  малонаселених  сіл,  погана  доступність  населення  до
отримання мед. послуг , близькість до обласного центру, фактична відсутність
проживаючих  людей  (зареєстровані  але  не  проживають)  не  дають  змоги
заключити достатню кількість декларацій. А це впливає на обсяги фінансування
із НСЗУ.
Але  для  покращення  цієї  роботи  необхідні  спільні  зусилля  медичних
-працівників, освітянських закладів, депутатського корпусу та виконкому ОТГ.

Для покращення матеріальної  бази кабінетів медзакладів  необхідно закупити
меблі, кушетки ,шафи тощо.

Сільській раді частіше сприяти залученню медпрацівників для ознайомлення із
роботою  інших  закладів,  для  ознайомлення  із  іноваційними  програмами,
досягненнями...

Сільській раді покращити доступність населенню до отримання мед послуг.

Доцільність  і  робота  фізіотерапевтичних  кабінетів  повинна  вирішуватись
сільською радою, так як це потребує повного фінансування сільською радою,
оскільки цей вид послуг не є обов'язковим для роботи первинної ланки(КНП
ОТГ)

Розглянути доцільність  створення пунктів для надання цілодобової
мед.допомоги (можливо у співпраці із кількома ОТГ).

Необхідно обговорити із підприємцями можливість укладання угоди між ними і
амбулаторіями про додаткове дофінансування ними ряду напрямків...

Для  якісної  роботи  необхідно  вирішити  питання  забезпечення  закладів
первинної ланки оргтехнікою та комп'ютерами, спеціалізованими програмами.

Реалізація  даної  програми  направлена  на  залучення  коштів  місцевих
бюджетів ,коштів позабюджетних (підприємців, аграріїв тощо) для вирішення
вищеперерахованих питань.

3. Визначення мети програми

Метою  програми  є  об’єднання  зусиль  сільської  ради,  виконавчої  влади,
керівників  підприємств,  установ,  організацій,  що  здійснюють  діяльність  на
території  Миколаївської  сільської  ради  в  напрямку  підвищення  стандартів
життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я,  оснащення  їх  необхідним  медичним  обладнанням,  комп'ютерною
технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що
допоможе забезпечити сільське населення якісними медичними послугами.



Недостатньо продумана система дофінансування сільською радою не дає змоги
розвиватись сільській медицині. Постійні випрошування по дофінансовуванню
негативно впливають на мед.колективи, на рівень надання мед.послуг.

Немає достатнього розуміння проблем медицини у депутатського корпусу.

Певні  зрушення  появились  із  прийняттям  програми  місцевих  медичних
стимулів .

Із-за повільного впровадження енергозберігаючих заходів в закладах під час
опалюваліьного періоду недостатній температурний режим у приміщеннях.

Не облаштовуються приміщення для мед.працівників обох амбулаторій.

Часті  і  довгі  відключення  електропостачання  можуть  мати  дуже  негативні
наслідки  (  це  неякісні  вакцини  і  медикаменти).  Необхідно  закупити  для
амбулаторій  генератори  електричного  струму  і  облаштувати  підсобні
приміщення для їх встановлення.

Потрібно  активувати  роботу  по  державних  медичних  програмах  .
Найбільшими загрозами для здоров'я людей є захворювання серцево судинної
системи  цереброваскулярні  хвороби  ,онкологічна  патологія,  діабети,
гінекологічні хвороби тощо. В цьому напрямку потрібно зробити:

для покращення надання послуг пацієнтам та розширення обсягів обстеження
необхідно закупити:

- венозні сканери

- лабораторні 

ланцети -водяні

бані

- аналізатори STAY  «FAX 1904 Pius»

- а також вивчити можливість застосування онко маркерів.

-обладнання для визначення ГІТІ

Для раннього виявлення онкопатології:

-онкомаркери



Для ранньої діагностики захворювань щороку на дільницях проводиться:

- флюорографія і огляд гінеколога -1 раз на рік - організація по 

обстеженню мамографом раз на 1-2 роки

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання програми

№ п/п Напрямки фінансування 2020 р. 2021 р. 2022 р.

1

Ремонтні роботи:
- капітальний  ремонт
покрівлі  АЗПСМ  с.
Миколаївка

- утеплення  фасаду
АЗПСМ с. Миколаївка

- поточний ремонт ПЗ с.
Кровне

- придбання огорожі для
АЗПСМ с. Миколаївка

- поточний  ремонт
приміщень  АЗПСМ  с.
Постольне

- поточний  ремонт
приміщень  ПЗ  с.
Северинівка

20000

15000

80670

47855

97260



- Ремонт покрівлі  ПЗ с.
Северинівка

- Поточний  ремонт
топкових  АЗПСМ  с.
Постольне, 
АЗПСМ с. Миколаївка

47855



Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 3 років з 2020 по 2022
роки.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними  завданнями  функціонування  та  розвитку  первинної  медико-
санітарної  допомоги  населенню  Миколаївської  сільської  ради  на  2020-
2022років є:

лабораторний
інструментарій

аналізатори  STAT  «FAX
1904Р1ш «

110000 110000

внутрішні  туалети  в
приміщеннях  пунктів
здоров'я

с.Северинівка 20000 20000

с. Кровне

генератори електричного 15000 15000
струму
Фінансування  мед.  пункті  в
тимчасового б азування

Миколаївська АЗПСМ

с.Кекине 80670 81250 84000

с.Ру днівка 47855 48500 50000

Постольненська АЗПСМ

с. Лікарське 97260 97980 99000

с.Гриценкове
47855 48500 50000



• збереження і покращення здоров'я населення;
• гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;

• будівництво,  реконструкція,  проведення  ремонту,  оснащення
обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку та створення умов
для  заохочення  медичного  персоналу  та  випускників  медичних
,освітніх  закладів  до  проживання  та  професійної  діяльності  у
сільській місцевості;

• удосконалення  організації  медичної  допомоги,  пріоритетний
розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

• підвищення  рівня  санітарної  культури  населення,  формування
здорового способу життя

• удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я. 

Виконання програми дає змогу:
•  підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою

подолання несприятливих демографічних тенденцій;
•  збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями

загальної практики - сімейними лікарями.
• сформувати  систему,  надання  населенню  високоякісної  медичної

допомоги на засадах сімейної медицини;
• створити умови для реалізації принципу організації та координації

лікарем загальної практики - сімейним лікарем - надання -пацієнтам
вторинної спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;

• забезпечення  збереження  та  подальше  зміцнення  матеріально-
технічної бази, її модернізація;

• покращити  оснащення  закладів  загальної  практики  —  сімейної
медицини  відповідно  рекомендованих  табелів  оснащення  та
нормативів.

6. Перелік завдань і заходів та ресурсне забезпечення Програми розвитку 
первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради на

2020-2022 роки 

Фінансування програми здійснюється  в  межах видатків,  затверджених в
Миколаївській сільській раді на охорону здоров'я, за рішеннями сільської
ради  щодо,  виділення  та  спрямування  коштів  на  виконання  вказаної
програми,  а  також  з  інших  джерел  фінансування,  не  заборонених
законодавством.



Обсяг  вказаних  видатків  є  орієнтовним  і  визначається  рішеннями
Миколаївської  сільської  ради,  або  про  внесення  змін  до  показників  на
відповідний бюджетний рік даної сільської ради.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  розвитку
первинної  медико-санітарної  допомоги  Миколаївської  сільської  ради
здійснюють:

-депутатські комісії

-виконавчий комітет

-фінансове управління

-адміністрації АЗПСМ

Загальну координацію здійснює сільський голова

В.о старости                  Р.Білінський

Головний лікар КНГІ МСР АЗПСМ с.ГІостольне А.Білінська

Директор КНГІ МСР АЗПСМ

«Різдва Пресвятої Богородиці « А.Кіхтенко

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання 
Програми

Усього витрат на 
виконання програми (тис.
гри.)

2020 2021 2022

Обсяг ресурсів, усього, 
(тис.гри) у тому числі:

2131140 2101230 43800 4670370

Бюджет Миколаївської 
сільської ради

2111140 2081230 408000 4600370

Інші джерела (тис.гри) 20,000 20000 30000 70000



Секретар ради

В.НЕПИЙВОДА

»


