
Богодухiвського району
Харкiвськоi областi
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З метою визначення прiоритетiв та завдань первинноi медичноi допомоги
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Украiни <Основи законодавства УкраiЪи про охорону здоров'я)), статтею 3 Закону
Украiни <Про державнi фiнансовi гарантii медичного обслуговування населення)),

IIроскт

Краснокутська селищна рада

Jt

статтею 2б Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>, Краснокутська
селищна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та пiдтримки Комунального
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2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську
комiсiю КраснокутськоТ селищноТ ради з питань освiти, охорони здоров'я,
соцiального захисту населення, молодi, спорту, законностi та депутатськоi етики
(IHHa КОВАЛЬ).

некомерцiйного
Краснокутськоi
2022-2024 роки

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ
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4. Мета Програми,
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некомерцiйного пiдприемства <<Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги
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на2О22,2024 роки,



1. Паспорт Програми

kНП пЦПМСД КраснокутськоТ селищноi

ради) Богодухiвськоцо району XapKiBcbKoi
Iнiцiатор розроблення
Програми

Бюджетний кодекс Украiни;
Закон УкраТни вiд 24.05.1997 року Ns280/97-

ВР <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>
(зi змiнами);
Закон УкраiЪи вiд 19.1|.1992 року Nэ2801-ХII
кОснови законодавства Украiни про охорону

, 
здоров'я>> (зi змiнами);
Закон Украiни вiд l9.10.2017 Ns2168-VIII
кПро державнi фiнансовi гарантii медичного

ня населення> (зi змiнами

Пiдстава для розроблення

КНП uЦПМСД Краснокутськоi селищноi

ради) Боголухiвського району XapKiBcbKoi
Розробник Програми

КНП кЦПМСД Краснокутськоi селищноТ

ради) Боголухiвського району XapKiBcbKoi
В iдповiдаrrьний виконавець
Програми

Краснокутська селищна рада,
КНП (ЦПМСД KpacHoKyTcbKoi селищноi

ради> Боголухiвського району XapKiBcbKoi

Учасники програми

2022-2024 роклTepMiH реа_пiзачii Програми
бtoд*е. *р"торiальноi громади, iншi джерелаПерелiк бюджетiв, якi беруть участь

виконаннi П
ьний орiснтований обсяг

фiнансових pecypciB, необхiдних для

реалiзачii Програми, тис.грн.:
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2. Загальна частина

здоров'я людини е головноi цiннiстю населення, мае важливе значення

в життi кожноi людини, надае можливiсть досягнуtи iндивiлуального i

суспiльного добробуту та благополуччя, головна умова стiйкого

економiчного розвитку.
Програма po.pobn.ru вiдповiдно до норм Конститучii УкраТни,

Бюджетноrо *ооЪ*ф vкраТни, Закону УкраТни вiд 24.05.|997 РОКУ J\Ъ280/97-

ВР кПрО мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> (зi змiнами), Закону Украiни вiд

19.11 .|gg2 N92801-XII <<основи законодавства Украiни про охорону

здоров'я>> (зi змiнами), Закону Украiни "ia 19.10,2017 Jф2168_VIII кПро

державнi qi"u".o"i гарантiТ мЪдичного обiлуговування населення)) вiд (зi

зriнам") .tu iнших нормативно-правових aKTiB, з метою забезпечення

конституцiйного права населення на охорону здоров'я та для покращення

послуг в сферi охорони здоров'я.
у Програмi визначено цiлi розвитку Комунального некомерцiйного

пiдприем.r"u оЦ.нтр первинноI медико-санiтарноi допомоги KpacHoKyTcbKoi

селищноi ради> Ъогоду"iвського району xapkiBcbkoi областi, визначено

ocHoBHi завдання, "rpi-."r" яких сприятимуть наданню квалiфiкованоi

первинноi медичноi допомоги населенню територiальноi громади,

3. Опис проблеми, на розв'язання якоi спрямована Шрограма

Громадяни УкраiЪи, незшIежно вiд мiсця проживання, мають право на

отримання в ycix лiкувально-профiлактичних закладах системи охорони

здоров'я гарантовurrй piBeHb медичноI допомоги, який визначений

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни: вiд 19.03.2018 J\b 504 кПро

затвердження порядку надання первинноi медичноi допомоги), Однак, на

сьогоднi ,aд".r"a обслуговування не да€ можливостi кожному громадянину

реалiзувати свос, гарантоване статтею 49 Конституuiт Украiни, право на

охорону здоров'я, медичну допомоry та медичне страхування, Згiдно з цiею

ж статтею, дaр*u"u зобов'язана створювати умови для ефективного i

доступного для Bcix громадян медичного обслуговування,

первинна медична допомога € важливою складовою частиною системи

охорони здоров'я.
матерiатlьно-технiчна базаза ocTaHHi роки значно покращилася матерrzulьнO_,ttrлпlчп,а vaJФ

пiдприсмста. Було проведено Ряд капiiальних, поточних peMoHTiB, придбано

медичне обладнання.
Однак, з€tлишаеться ряд проблем, а саме:

- зберiгасться picT рiвня .rфrrо.тi на фонi зниження народжуваностi,

що в цiлому погiршус демографiчнi пок€вники та зменшу€ природний

прирlст населення;



- зберiгасться picT поширеностi хронiчних неiнфекчiйних

захворювань за рахунок хвороб системи кровообiгу, а саме артерiальноi

гiпертензii, iшемiчноi хвороби серця, цереброваскулярних хвороб,

злоякiсних новоутворень, хвороб ендокринноi системи та шлунково-

кишкового тракту; '

- зберiiа.r"Ъ" тенденцiя до погiршення стану здоров'я серед молодi,

росту соцiально небезпечних хвороб, у тому числi туберкульозу, ВIЛ/СШ,.Щу;

- недостатнiй piBeHb матерiutльно-технiчноТ бази,

водночас, якiсть роботи пiдприемства та його кадрове забезпечення не

в повнiй Mipi вiдповiдаi сучасним вимогам та потребам мешканцiв сiльських

територiй. Причинами такого стану справ i надалi, з€Lпишасться недоскон€Lпе

матерiально-технiчне забезпечення, занедбаний стан примiщень, а також

дефiцит квалiфiкованих медичних кадрiв,

ситуачiя ускладнюеться i тим, що випускники медичних унlверситетlв
неохоче погоджуються працювати у сiльськiй мiсцевостi, а держава

упродовж rр""urrо.о перiолv часу виявлясться неспроможною розробити

дiсвi механiзми вирiшення цiсi проблеми,
Головною метою дiяльностi в галузi

наближення висококвалiфiкованих та якiсних
охорони здоров'я громади е

медичних послуг до Bcix верств

населення, профiлактика та забезпечення раннього виявлення захворювань,

пiдвищення 
- 
рЬня ефективностi використання pecypciB, формування

мотивацiт до здорового способу життя населення та покращення

демографiчноi ситуачiТ.
Розвиток, пiдтримка пiдприемства та надання населенню медичних

послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантiй медичного

обслуговування населення, забезпечення лiкарськими засобами i медичними

виробамИ визначаС перспективи розвитку галузi охорони здоров'я

краснокутськоi селищноi територiальнiй громади,^ 
Реформування галузi охорони здоров'я громади, здiйснення напежного

обсягу надання медичноi допомоги населенню вимагае суттевого

по*рчщa""". Iснуючi проблеми охорони здоров'я € непростими для

вирiшення, мають багатоаспектний комплексний характер, шдо обумовлюе

необхiднiсть оновлення пiдходiв до охорони здоров'я, розробки i реалiзацii

нових стратегiй та програм.
покращення якостi надання медичнот допомоги можливе лише при

"провалжЁ"нi 
нових iнновацiйних методiв дiагностики та лiкування,

закупiвлi сучасного медичного обладнання та матерiальнiй мотивацii праui

медичних працiвникiв. .щосягнення даноi мети можливе лише за умови

рацiонал""оiо. виl:р_истання 
""a::_1"_Р_111",:"их 

та кадрових pecypciB, а

також консолlдац11 оюджетlв рlзних рlвнlв для оплати послуг, якi булуть

надаватися КНП "цпмсД Краснокутськоi селищноi ради" Боголухiвського

району XapKiBcbKoi областi.- 
Одним з основних завдань органiв мiсцевого самоврядування е

створення умов для ефективного та доступного для Bcix громадян медичного

обслуговування. Вiдповiдно До Закону Украiни <Про державнi фiнансовi
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гарантii медичного обслуговування населення) органи мlсцевого

самоврядування в межах свосI коrurпетенцii можуть .фiнансувати 
мiсцевi

програми розвитку та пiдтримки комун€UIьних закладiв охорони здоров'я,

зокрема щодо оновлення матерi€lльно-технiчнот бази, капiтального ремонту,

р.*Ъr.rрукчii, пiдвищення оплати працi медичних прЬцiвникiв (програми

i'ri.цa""* стимулiвl'), а також мiсцевi програми надання населенню

медични* no.ny., мiсцевi програми громадського здоров'я та iншi програми

в oxopoнi здоров'я.

- 4 особи, дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А,
, iндивiдУаJIьного догляду (пiлгузками) -

проведення Тм процедryри гемодiалiзу

"*"* 
необхiдно забезпечити засобами

надають первинну медичну допомоry,
КраснокутськоТ селищноТ територiальноi

7 осiб.
KpiM того, на територii громади проживають xBopi, як1 мають право та

потребують забезпечення лiкарськими засобами за рецептами, тощо,

таким чином, е потреба у наданнi населенню медичних послуг,

якi не включенi в програму державних гарантiй медичного

обслуговування населення.-Це^такi послуги, як забезпечення лiкарсъкими

засобами пiльгового контингенту та громадян, якi страждають на рiдкiснi

(орфаннi) захворювання, забезпеченrrя пiдвозу хворих на хронiчну ниркову

недостатнiсть до м. XapKiB для проведеншI iм процедури гемодiалiзу,

забезпечення засобами iндивiдуального догляду (пiдryзками) лiтей-iнвалiдiв

пiдгрупи А.
в сучасних умовах необхiдне також здiйснення заходlв, спрямованих

на запобiгання виникненню, поширенню та лtквiдацiТ KopoHaBipycHoi хвороби

(CovID _19).

Беручи до уваги необхiднiсть надання вчасноi та якiсноi медичноi

допомоги населенню Краснокутськоi селищноi територiальноi громади,

виникае вкрай необхiднu norp.6a у наданнi закладам охорони здоров'я, що
л Е,л *.rro-r z

фiнансовоi пiдтримки
громади.

бюджету

Метою Програми е:

- забезпечення зниження
населення;

4. Мета та завдання Програми

рiвня захворюваностi, iнвалiдностi i cMepTHocTi

- пiдвищення тривалостi та якостi життя;

-покращення якостi та ефективностi надання первинноi медичноi та
якостi

невiдкладноi допомоги;



охорону здоровlя,

засобами iмунiзачiТ;
- покращення медикаментозного

8

-забезпечення соцiальноТ справедливостi i

профiлактику захворювань
захисту прав громадян на

в тому числi керованих

забезпечення тtiльгових категорiй

допомоги;
- модернiзацiя та змiцнення матерiально-технlчноl

КраснокУrськоi селищнОi ради" Богодухiвського району

- полiпшення умов працl медичних працiвникiв

бази КНП "LЩМСД
XapKiBcbKoi областi;
та стимулювання ix

медико-санiтарноi допомоги;
невiдкладноi медичноi допомоги

населення;
- полiпшення демографiчноi ситуаuii;

дiяльностi.
основними завданнями функцiонування та розвитку первинноi медичноi

допомоги населення с:

- прiоритетний розвиток первинноi
- удоскон€шення надання

прикрiпленому населенню; 
технiчноi бази амбулаторiй- 

- укрiплення та оновлення матерlаJIьно_

заг€Lльноi практики - сiмейноi ,aд"ц""и, фельдшерських та фепьлшерсъко-

акушерських пунктiв;
.забезпеЧенняВисококВалtфiкованиМикаДроВиМиресУрсаМи;
- забезпечення матерiал"ноi мотивацii прачi медичних працiвникiв

(впровадження мiсцевих стимулiв);
.належнефiнансУваннявiДповiДноДопоТребпервинноiланки;
_ своечасне забезпечення хворих необхiдними лiКаРСЬКИМИ ЗаСОбаМИ;

- запобiгання виникненню, поширенню та лiквiдацiT KopoHaBipycHoi

хвороби (COVID-l9);
^ 

- збереження i покращення здоров'я населення,

5. Обсяг та джерела фiнансування Програми

Фiнансове забезпечення програми здiйснюеться вiдповiдно до

законодавства УкраiнИ за рахунОк кошri" бюджетУ Краснокутськоi селищноi

територiальноТ громади та iнших джерел, не заборонених чинним

законодавством УкраТни,
обсяг фiнансування Програми визначено на 2022-2024 роки, виходячи з

конкретних завдань та реаJIьних можливостей,
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6. Очiкуванi результати виконання Програми

очiкусться, що реалiзачiя заходiв Програми дасть змогу:

- надавати *"йiqi*овану, професiйну первинну медичну допомогу

"О"-llЪЁ"#ffi|}Тffi.п, .r.rему iнформаuiйного забезпечеННЯ У СфеРi

охорони здоров'я;
- пiдвищувати ефективнiсть роботи пцприсмства;

- покраЩуватИ *,]:|1Т:но-техНiчну базУ; 
м, гiгiенiчних.ДотримУВаТисясанiтарно.епiДемiологiчнихпраВиЛlнор

нормативiв; 
сiсними лiкарсъкими засобами

- забезпечувати пацiснтiв ефективними 1_яI

та виробами медичного призначення;

-сформувати систему доступних та високоякiсних медичних послуг на

засадах сiмейноi медицини, що забезпечитъ зменшення потреби сiльського

населення у дорогих видах медичноi допомоги;

- забезпеrrr" органiзацiю та координацiю лiкарем заг€шьнот практики _

сiмейноi медицини надання пацiЪнтам спеЦiаЛiЗОВаНОi i_':Т?]::Y
медичноi допомоги, направлення населення громади на консультацlю до

;r;-;- спецiагriстiв вторинного та третинного piBHiB, направлення на

стацiонарне лiкування,

7. Контроль за ходом виконання Програми

Програма мае вiдкритий характер i може доповнюватись (змiнюватись)

ВУсТаНоВленоМУЧинниМЗаконоДаВсТВоМПоряДкУ"'-Т:*:остiвiдпотреб
поточного rоra"ту (прийняття нових нормативних aKTiB, затвердження та

доповнення регiональних медичних 'рl.|liY:_-л}]:,",т- 
фiнансових

можливостей бюджету Краснокутськоi селищноТ територiальноi громади),

БезпосереднiйконТролЬЗаВиконанняМПрограмизДiйснюсться
головниМ розпоряДникоМ коштiв' 

iвського районукнп ,,Lщмсд краснокутськоi селищноi рали_" БОГОДУХ,

ХаркiвськоI обла.ri ,Ь. бути включено до мережi головного розпорядника

бюджетних коштiв Краснокутськоi селищноi ради - та використовувати

видiленi кошти згiдно з планом використання,

Звiт про ВиконаНня Програми наДаетЬся КНП "ЦПМСД КраснокУтсъкоТ

селищноi рuд",, Богодухi"."*о.о району XapKiBcbKoT ОбЛаСТi ДО_ "_|Y::Y:
краснокутськоi ..п"щrоi ради - щорiчно до 20 числа наступного за звlтним

перlодом.
Виконання Програми

стабiлъного функuiонування

Секретар ради

в повному обсязi можливе пише за умови

ii складових.

Валентина оВЧАРЕнко
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Додаmк l

ло Програми розвитку та пiлтримки
комунального некомерчi йного пiдприемства

<I_|eHTp первинноТ медико-санiтарноi допомоги

Краснокугськоi селичlноi ради> Богодухiвського
'райоцу 

XapKiBcbKoi областi на 2022-2024 роки

Заходи

Програми розвитку та пiдтримки комунаJIьного некомерцiйного

пiдприемства (Ц;нтр первинноi й.д"*о-.анiтарноi допомоги Краснокутсъкоi

селищноi ралп Богодухiвського району xapkiBcbkoi областi

на2022,2024 роки

.Щжерела

фiнансування

Обсяги фiнансування (грн..
Ns

пl

п

Назва заходу Головний

розпорядник

виконавець
2022 р 2023 р 2024 р

кнп "цпмсд
КраснокрськоТ

селищноТ ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi

Бюджет l

територiальноТ |

громади l

2 020 454,00 2 l63 906,00 2зll052,00
l здiйснення доплати до

заробiтноТ плати

працiвникам, якi

працюють в умовах

установлених
карантинних обмежень,

пов'язаних iз

лiквiдацiсю корона

BipycHoi хвороби

(COVID-l9) (програма

"мiсцевих стимулiв")

Краснокутсь
ка селищна

рада

Бюджет

територiальноТ

громади

369 666,00 39l 846,00 4|222z,00
2 забезпечення пiдвозу

хворих на ниркову

недостатнiсть до м.

Харкова на процедуру

гемодiалiзу

Краснокутсь

ка селищна

рада

кнп "цпмсд
КраснокутськоТ

селищнот ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi
Бюджет

територiальноТ

громади

l00 527,00 l06 559,00 l l2 l00,00

J видатки на паливно-

мастильнi матерiали дпя

здiйснення заходiв,

спрямованих на

запобiгання виникнення,

поширення та лiквiдацiТ

коронавiрусноi хвороби

CovID_l9

Краснокутсь

ка селищна

рада

кнп "цпмсд
КраснокlтськоТ
селищноТ ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi

Бюджет

територiальноi

громади

10l 452,00 l07 539,00 l lз lзl,00
4 забезпечення

лiкарськими засобами

громадян, якi

страждають на рiлкiснi
(орфаннi) захворювання

Краснокутсь

ка селицна

рада

кнп "цпмсд
КраснокутськоТ

селищноТ ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT
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областi

55 074,00

,

58 378,00 бl 4l4,00
5 забезпечення

технiчними засобами

iндивiдуального догляду

(пiлгузками) лiтей-

iнвапiдiв пiдгрупи А

Краснокутсь
ка селищна

рада

кнп "цпмСД
Краснокутськоi

селиlцнот ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi

Бюджет

територiаrrьноТ

громади

Бюджет

територiальноТ

громади

188 072,00 l99 356,00 209 723,00

6 забезпечення

технiчними засобами

(калоприймачi) осiб з

iнвалiднiстю i дiтей з

iнвалliднiстю

Краснокутсь
ка селищна

рада

кнп "цпмСД
КраснокутськоТ

селиlцнот ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi

кнп "цпмсд
Краснокугськоi

селищноТ ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi

Бюджет

територiальноТ

фомади

lз 829,00 l4 659,00 l5 421,00

7 забезпечення

технiчними засобами

(слуховi апарати) осiб з

iнвалiднiстю i дiтей з

iнвалiднiстю

Краснокугсь

ка селищна

рада

кнп,цпмсд
КраснокугськоТ

селищнот ради"

Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi

Бюджет

територiальноТ

громади

2l 440,00 22 727,00 23 909,00

8 забезпечення

технiчними засобами

(протези очей) осiб з

iнвалiднiстю iдiтей з

iнвалiднiстю

Краснокугсь

ка селищна

рада

кнп *цпмсд

КраснокрськоТ

селищноТ ради"

Богодухiвського

району
XapKiBcbKoi

областi

Бюджет

територiальноТ

громади

600 000,00 636 000,00

9 забезпечення

безоплатного та

пiльгового вiпгryску

лiкарських засобiв за

рецептами лiкарiв у разi

амбулаторного

лiкування окремих груп

населення та за певними

категорiями

захворювань

(онкологiчнi

зtlхворювання) таргетна

та не cтeDoihHa терапiя

Краснокугсь
ка селицна

рада

Бюджет

територiальноТ

громади

76 800,00 81 408,00 Е5 б4 l,UU

l0 3абезпечення 
l

безоплатного та l

пiльгового вiлпуску 
|

лiкарських засобiв за 
l

рецептами лiкарiв у разi

амбулаторного

лiкування окремих груп

населення та за певними

категорiями

зttхворювань

kpu."o*yr., 
I

ка селищна 
l

рада l

кнп "цпмсд
КраснокутськоТ

селищнот ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi



2 з 19 464,002 l94 з84,002 066 275,00

-a

Бюджет

територiалrьноТ

громади

кнп "цпМСД
КраснокутськоI

селицIноТ ради"
Богодухiвського

району
XapKiBcbKoT

областi

Краснокутсь

ка селиlцна

рада

Оплата комунulльних

послуг та енергоносiiв

д.пя забезпечення

надання послуг за

програмою державних

гарантiй медичного

обслуговування

населення

Валентина оВчАРЕНко
Секретар ради


