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2. Загальна частина

Стан розвитку населення - це найважливiший чинникроцiально- економiчного
розвитку суспiльства. Здоров'я людини е непересiчною цiннiстю, мас важливе
значення у життi кожного, становить ключовий аспект нацiональноi безпеки,
визначае можливостi досягнення iндивiдуального i суспiльного добробуту та
благополуччя, перспективи стiйкого розвитку будь-якоi краiЪи в цiлому i кожноi
територiальноi одиницi окремо. Визначаючи здоров'я одним з невiд'емних прав
людини, yci краТни свiтового спiвтовариства докладають зусиль для його
збереження та змiцнення.

Головною метою дiяльностi в галузi рхорони здоров'я е наближення
висококвалiфiкованих та якiсних медичних послуг до Bcix верств населення,
профiлактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, пiдвищення рiвня
ефективностi використання pecypciB, формування мотивацii до здорового способу
життя та покращення демографiчноТ ситуацiТ.

Вторинну медичну допомогу населенню КраснокутськоТ територiальноi
громади надае комунсtльне некомерцiйне пiдприсмство <Краснокутська центр€tпьна
районна лiкарня> (далi - КНП <Краснокутська I_РЛ) КСР ) передане у комун€tльну
власнiсть КраснокутськоТ селищноi ради (далi Засновник) рiшенням II
позачерговоi cecii Богодухiвськоi районноI ради Богодухiвського району
XapKiBcbKoi областi вiд t7 грудня 2020 року J\Ъ 21-ИII <Про безоплатну передачу iз
спiльноТ власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT Богодухiвського району
закладiв та установ освiти, культури та охорони здоров'я та соцiальноi сфери у
комун€rльну власнiсть Краснокутськоi селищноi ради>.

Програма розвитку та пiдтримки комунального некомерцiйного пiдприемства
<Краснокутська центральна районна лiкарня> КраснокутськоТ селищноТ ради на
2022 piK (далi - Програма) розроблена на пiдставi Законiв УкраТни <Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi>, вiд |9.|0.20|7 року J\Ъ2168-VIII <Про державнi
фiнансовi гарантii медичного обслуговування населення), Щивiльного кодексу
Украiни, Господарського кодексу Украiни, Бюджетного кодексу УкраiЪи, КонцепцiТ

реформи фiнансування системи охорони здоров'я Украiни, схваленоi
розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30.11.20|6 року J\Ъl013 та iнших
нормативно-правових aKTiB.

У Програмi визначено цiлi розвитку КНП <<Краснокутська ЦРЛ) КСР, ocHoBHi
завдання, вирiшення яких сприятимуть наданню квалiфiкованоi вторинноi медичноi
допомоги населенню району.

3. Опис проблеми, на розв'язання якоТ спрямована Програма

Аналiз стану здоров'я населення та дiяльностi закладiв охорони здоров'я
свiдчить, що демографiчна ситуацiя в громадi характеризу€ться поступовим
зменшенням загальноi чисельностi населення та народжуваностi iз зростанням
загальноi cMepTHocTi, негативним природнiм приростом.У cTpyкTypi основних
причин cмepTнocTi дорослого населення перше мiсце посiдають хвороби кровообiгу;



на другому мiсцi - злоякiснi новоутворення; на третьому мiсцi - травми та отруення
i на четверте мiсце стабiльно виходять хвороби органiв травлення.

У cTpyкTypi захворюваностi жителiв переважають хронiчнi неiнфекцiйнi
захворювання, якi в першу черry формують структуру cмepTнocTi населення району,
iз яких ((левову частку)) складають хвороби системи кровообiгу i злоякiснi
новоутворення.

Щанi хвороби формують в тому числi i структуру первинного виходу населення

району на iнвалiднiсть.
Зважаючи на соцiально-економiчну ситуацiю, iнтенсифiкацiю мiграцiйних

процесiв та фактичний стан здоров'я населення громади програма буд" спрямована
на мобiлiзацiю pecypciB органiв мiсцевого самоврядування, сил закладiв охорони
здоров'я, громадських органiзацiй i самого насеfiення на покращення тих пок€lзникiв
здоров'я, якi в першу чергу формують демографiчну сиryацiю громади, а вiдтак
пок€вник здоров'я громади в цiлому

PiBeHb caHiTapHoT культури жителiв з€Lпишаеться недостатнiм, значна його
частина мае шкiдливi для здоров'я звички.

Надзвичайно низьким с показник чисельностi населення, яке реryлярно
займасться фiзичною культурою. Залишаеться бiдною iнфраструктура та iндустрiя
здоров'я.

Охорона здоров'я визначаеться одним iз прiоритетних напрямкiв державноi
полiтики та одним iз основних факторiв нацiональноТ безпеки краiни.

Перспективнiсть розвитку суспiльства визначаеться станом здоров'я людини та

державними витратами на охорону здоров'я.

Здоров'я людини е головною цiннiстю держави, мас важливе значення в життi
кожноi людини, надае можливiсть досягнути iндивiдуального i суспiльного
добробуту та благополуччя, е головною умовою стiйкого економiчного розвитку.

ключовими проблемами охорони здоров'я населення с:
-незадовiльний стан здоров'я населення; недостатне медикаментозне i

матерiально-технiчне забезпечення закладiв охорони здоров'я; диспропорцiя
первинного, вторинного i третинного piBHiB медичноi допомоги;

- брак сучасних медичних технологiй, низький piBeHb iнформованостi про
засоби збереження здоров'я та активного дозвiлля; недостатня ефективнiсть заходiв
щодо формування здорового способу життя;

- недостатнiсть фiнансових pecypciB для забезпечення ефективноТ дiяльностi
системи охорони здоров'я; недостатнiй розвиток ринку медичних послуг;

- морально та фiзично застарiле медичне обладнання.
Погiршення стану здоров'я зумовлене насамперед комплексом не медичних, а

соцiально-економiчних та екологiчних чинникiв, недосконалим способом життя
населення, оскiльки здоров'я населення е результатом дiяльностi не тiльки галузi
охорони здоров'я, а i iнтегральним показником успiшностi функцiонування
держави, ycix iT iнституцiй.

Одним з основних завдань органiв мiсцевого самоврядування с створення умов
для ефективного та доступного для Bcix громадян медичного обслуговування, яке



законодавством,
вторинному piBHi.

з€lлежить не лише вiд матерiально-технiчноi бази, а й вiд забезпеченостi
квалiфiкованими медичними кадрами.

Необхiднiсть розроблення Програми розвитку та пiдтримки вторинноi
медичноi допомоги у Краснокутськiй територiальнiй громадi на 2022-2024 роки
(далi-Програма) пов'язана з потребою у забезпеченнi ефективного фiнансування
розвитку системи охорони здоров'я, вдоскон€Lпення надання вторинноi медичноТ
допомоги та невiдкладноi медичноI допомоги населенню громади на вторинному
piBHi.

Програма визначае цiлi та шляхи розвитку комун€tльного некомерцiйного
пiдприемства <<Краснокутська центр€Lльна районна лiкарня>> КраснокутськоI
селищноТ ради (д-i - Пiдприемство).

Затвердження даноi Програми дасть можливiсть реалiзувати впровадження
програмно-цiльового методу фiнансування та зzLлучити додатковi кошти iз бюджету
Краснокутськоi селищноi територiальноi громади та iнших джерел, не заборонених

для вирiшення проблемних питань медичноТ допомоги на

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 гарантii медичного
обслуговування населення)) органи мiсцевого самоврядування в межах свосi
компетенцii можуть фiнансувати мiсцевi програми розвитку та пiдтримки
комунаJIьних закладiв охорони здоров'я, зокрема щодо оновлення матерiально-
технiчноi бази, капiтального ремонту, реконструкцii, пiдвищення оплати працi
медичних працiвникiв (програми "мiсцевих стимулiв"), а також мiсцевi програми
надання населенню медичних послуг, мiсцевi програми громадського здоров'я та
iншi програми в oxopoHi здоров'я.

На територiТ громади проживають xBopi, якi мають право та потребують
забезпечення лiкарськими засобами за рецептами лiкарiв та послуг
зубопротезування на пiльговiй ocHoBi, тощо.

Таким чином, е потреба у наданнi населенню медичних послуг, якi не
включенi в програму державних гарантiй медичного обслуговування
населення (понад обсяг, передбачений програмою). Ще TaKi послуги, як
забезпечення лiкарськими засобами пiльгового контингенту, забезпечення
надання послуг пiльгового зубопротезування окремим категорiям населення.

В сучасних умовах необхiдне також здiйснення заходiв, спрямованих на
запобiгання виникненню, поширенню та лiквiдацii KopoHaBipycHoi хвороби (COVID
-19).

Беручи
населенню
необхiдна

до уваги необхiднiсть надання вчасноi та якiсноi медичноi допомоги
Краснокутськоi селищноi територiальноi громади, виникае вкрай
потреба у наданнi комунальним некомерцiйним пiдприемством

<Краснокутська центральна районна лiкарня> Краснокутськоi селищноi ради, що
надае вторинну медичну допомогу, фiнансовоТ пiдтримки
Краснокутськоi селищноi територiальноТ громади.

Необхiднiсть розроблення зумовлена:

бюджету



- завданнями держави щодо забезпечення конституцiйного права кожного
громадянина Украiни на охорону здоров'я;

- необхiднiстю забезпечення прозоростi бюджетного процесу у галузi охорони
здоров'я громади, що досягаеться чiтко визначенимLр у Програмi цiлями i
завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетнi кошти, пiдвищенням рiвня
контролю за результатами виконання бюджетних програм;

- актуЕLльнiстю встановлення безпосереднього зв'язку мiж видiленням
бюджетних коштiв та результатами ik використання, що досягаеться застосуванням
програмно-цiльового методу у бюджетному процесi.

Необхiднiсть прийняття програми також зумовлено тривожною медико-
демографiчною ситуацiею громади, що характеризуеться невисоким piBHeM
народжуваностi та зростанням рiвня загаIIьноi cMepTHocTi, в тому числi cMepTHocTi
чоловiчого населення працездатного BiKy, демографiчним старiнням, зростанням
загаJIьного тягаря хвороб, якi формують демографiчну ситуацiю.

Низький piBeHb матерiально-технiчного забезпечення закладiв охорони
здоров'я громади, недостатнiсть оснащення сучасною високо-технологiчною
апаратурою, лабораторним обладнанням впливають на piBeHb дiагностики та
лiкування захворювань, якi мають значний соцiальний тягар для економiки громади,
зумовлюють високi показники занедбаностi та несвоечасностi надання медичноi
допомоги, високу iнвалiднiсть та cMepTHicTb в працездатному вiцi.

Все це обумовлюе необхiднiсть розробки та впровадження нових сучасних
технологiй в лiкувально-дiагностичний процес та заходiв покращення матерiально -
технiчного стану закладiв охорони здоров'я громади.

Програма спрямована на реалiзацiю прiоритетiв у сферi охорони здоров'я щодо
профiлактики хронiчних неiнфекцiйних захворювань, задоволення медичних потреб
населення громади за найбiльш значущими в соцiально-економiчному i медико-
демографiчному планi захворюваннями та покращення якостi життя.

Провiдними шляхами реалiзацii заходiв Програми е органiзацiйнi заходи з

модернiзацii системи охорони здоров'я в рамках законодавства Украiни,
забезпечення комун€Lпьних закладiв охорони здоров'я обладнанням, лiкарськими
засобами та медичними виробами, тощо.

Прийняття Програми сприятиме полiпшенню стану здоров'я населення
шляхом забезцечення свосчасноi та якiсноi вторинноi медичноi допомоги, що
базусться на iнтегрованому пiдходi до вирiшення медико-соцiальних потреб як
окремих громадян так i |ромади в цiлому.

Мета Програми

Метою Програми е полiпшення демографiчноТ ситуацii, збереження i змiцнення

неiнфекцiйних та iнфекцiйних захворювань, найбiльш значущих в соцiально-
економiчному та медико-демографiчному планi.

4.

здоров'я населення шляхом пiдвищення
допомоги з прiоритетним напрямом

якостi та ефективностi надання медичноi
профiлактики та лiкування хронiчних

5.Обrрунтування шляхiв та способiв розв'язання проблеми



Оптимальними шляхами розв'язання проблем визначених Програмою с:
- змiцнення матерiально-технiчноТ бжи пiдприемства, а саме, оснащення

структурних пiдроздiлiв закладу медичним обладнанням та iHcTpyMeHTapieM
вiдповiдно до Примiрного табеля оснащення;

- забезпечення комфортних умов для перебування пацiента у закладi, що
передбачае проведення капiтальних та поточних peMoHTiB у вiддiленнях лiкарнi з
використанням енергозберiгаючих заходiв, забезпечення опа-пення структурних
пiдроздiлiв, надання пацiенту сервiсних послуг високоi якостi;

- забезпечення медичних закладiв лiкарями;

пiдроздiлiв закладу (сучасний iнтернет-зв'язок, робота з медичною iнформацiйною
системою та забезпечення iнформацiйноi пiдтримки);

- оновлення автотранспорту лiкарнi.

б.Основнi завдання Програми.

Основними завданнями Програми с:

- створення системи медичноl допомоги, зосереджено1 на пацlентов1;
- збереження здоров'я громадян у похилому вiцi, подовження активного

довголiття;
- скорочення поширеностi iнфекцiйних захворювань, в тому числi соцiально

значимих;
- забезпечення медичноi пiдтримки створення здорового i безпечного фiзичного

середовища у громадi;
- модернiзацiя галузi охорони здоров'я, в тому числi шляхом впровадження

iнвестицiй та державно-приватного партнерства;

- досягнення piBHoпpaBнocTi жителiв громади у питаннях охорони здоров'я.

7.Фiнансове забезпечення виконання Програми

Фiнансове забезпечення виконання Програми здiйснюеться за рахунок:
- коштiв бюджету Краснокутськоi селищноТ територiальноi громади;
- iнших джерел фiнансування, не заборонених законодавством УкраiЪи.
Пiдприемство включасться до мережi головного розпорядника бюджетних

коштiв, як одержувач та використовус кошти згiдно з фiнансовим планом,
затвердженим вiдповiдно до вимог.

Виконання Програми у повному обсязi можливе лише за умови стабiльного
фiнансування tt складових.



8.Очiкуванi результати

виконання Програми дасть можливiсть:
l.Покращити демографiчну ситуацiю в КрЪснокутськiй селищноi

територiальноi громади :

- збiльшити показники середньоi тривалостi життя жителiв KpacHoKyTcbKoi
селищноi територiальноi громади;

- знизити piBeHb м€Lпюковоi cMepTHocTi.
2.Удоскон€Lпити органiзацiйну структуру системи медичного обслуговування:

яких BiH розташований, оновити медичне устаткування;
- створити умови для ре€tлiзацii принципу органiзацii та координацiТ лiкарем

надання пацiентам спецiалiзованоi медичноi допомоги;
- забезпечити щорiчне фiнансування робiт по приведенню до н€Lлежного стану

примiщень лiкувального закладу, придбання сучасного обладнання та медикаментiв,
а також забезпечення передбачених законом виплат для працiвникiв пiдприсмства;

- забезпечити утилiзацiю медичних вiдходiв;
забезпечити безпеку пацiснтiв та медичного персонЕLлу в частинi

забезпечення пожежноi безпеки.
З. Пiдвищити якiсть надання медичноi допомоги:
- полiпшити медичну допомогу вразливим верствам населення; забезпечити

населення ефективними, безпечними i якiсними лiкарськими засобами та виробами
медичного призначення;

- забезпечити максимальне охоплення мешканцiв Краснокутськоi селищноТ
територiальноi громади профiлактичними оглядами з метою раннього виявлення
захворювань дорослих та дiтей;

- зниження cмepTHocTi населення у працездатному вiцi;
- знизити piBeHb cMepTнocTi вiд захворювань органiв кровообiгу, в тому числi

вiд гострого iнфаркту мiокарда та вiд iнсульту;
- знизити cMepTHicTb вiд злоякiсних новоутворень;
- знизити показник онкозанедбаностi;
- знизити piBeHb захворюваностi на туберкульоз;
- зменшити первинний вихiд хворих на iнвалiднiсть.
4. Посилити кадровий потенцiал медичноi галузi:
- пiдвищити ефективнiсть використання наявних кадрових pecypciB;
- покращити соцiальну пiдтримку медичних працiвникiв;
- покращити якiсний склад кадрiв працiвникiв лiкувального закладу за рахунок

запровадження сучасних технологiй кадровоi роботи (залучення молодих фахiвцiв,
конкурсний вiдбiр кадрiв, ефективнi системи атестацii, забезпечення професiйного
росту, формування резерву керiвного складу);

- поглибити спiвпрацю з державними медичними закладами з метою створення
системи безперервного пiдвищення квалiфiкацii медичних працiвникiв системи
охорони здоров'я.



5. Створити цiлiсну систему iнформацiйного забезпечення системи охорони

здоров'я в умовах единого медичного простору:
- створити сучасну систему iнформацiйного забезпечення у сферi охорони

здоров'я;
,u*uo, охорони здоров'я- полiпшити iнформацiйне забезпечення

Краснокутськоi селищноi територiа-гrьноТ громади.

9.координацiя та контроль за ходом виконання Програми

реалiзацiя заходiв, передбачених Програмою, покладаеться на Пiдприемство.
Контроль за реалiзацiею заходiв, передбачених Програмою, здiйснюс

Краснокутська селищна рада в особi перщого заступника Краснокутського

селищного голови вiдповiдно до функцiональних повноважень.

за результатами аналiзу виконання програмних заходiв з урахуванням загальноi

соцiально-економiчноi ситуацii та змiн зовнiшнiх умов, що можуть мати мiсце в ходi

реаrriзацii Програми, допускаеться коригування заходiв. Впродовж TepMiHy

можуть вноситися змiни i доповнення з метою дотриманнявиконання Програми
диференцiйованого пiдходу до виконання основних заходlв.

Секретар ради Валентина оВЧАРЕНко



Додаток1

Заходи

Програми розвитку та пiдтримки комунального некомерцi}ного пiдприемства

кКраснокутська ц."rр-""u рчйо"на лiкарня> Краснокуiськоi селищноi ради на

2022-2024 роки.

Обсяги фiнансування, грн.

п

п

Назва заходу
Головний
розпоряд

ник Усього
у т. ч. за роками:

iozz pi* | zоzз pi* | zylpn
Здiйснення 

l

доплати до 
|заробiтноi плати

працiвникам, якi
працюють в умовах
установлених
карантинних
обмежень, пов'язаних

l iз лiквiдацiсю
I

| коронавiрусноi

| хвороби (COVID-I9)
| (програма <мiсцевих

| стимулiв>)

Красноку
тська

селищна
рада

Бюдже
т

Красно
кугсько

i
селищн

е
територ
iальноi
громад

и

12 069 810 402з270 402з2,70 4 02з 2,70

15 681 258 49241'9з 5229492 552,75,7з

оплата
КОМУНЕШЬНИХ ПОСЛУГ

та енергоносiТв
комунального закладу
охорони здоров'я,
якии належить
Краснокрськiй
селищнiй
територiальнiй
громадi, для
забезпечення надання
медичних послуг за
програI\,Iмою

державних гарантiй
медичного
обслуговування
населення

Красноку
тська

селищна
рада

Бюдже
т

Красно
кутсько

т

селищн
е

територ
iа-пьноi
громад

и

забезпечення

виплати пенсiй, що

пiдлягають
вiдшкодуванню,
призначених особам,

якi були зайнятi

повний робочий день

на пiдземних роботах,

Красноку
тська

селищна
рада

Бюдже
т

Красно
кутсько

i
селищн

е

територ
iапьноi

482 895 152880 160983 169032



на роботах з особливо

шкiдливими i
особливо важкими

умовtlми працi

громад
и

забезпечення
безоплатного та

пiльгового вiдпуску
лiкарських засобiв за

рецептами лiкарiв у

разi амбулаторного
лiкування окремих
груп населення та за

I

l певними категорlями
I

l захворювань

Красноку
тська

селищна
рада

Бюдже
т

Красно
кугсько

i
селищн

е

| територ
l.l lальноl
| .роruлl"
l

1 636 386 517840 545286 572550

забезпечення
надання послуг
безоплатного
зубопротезування
пiльговим категорiям
населення

Красноку
тська

селищна
рада

Бюдже
т

Красно
кугсько

i
селищн

е
територ
iальноi
громад

и

616 805 195 500 205861 2|6|54

рАзом 30 487 154 9 813 683 10 l64 892 10 508 790

Валентина оВЧАРЕнко
Секретар рали


