
 

 

 

 

                                                                 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 14.12.2022 р. № 6 

Про затвердження Програми розвитку та  

фінансової підтримки галузі охорони здоров’я 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  

МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  

ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

на 2023 – 2024 роки 

                 

 

 Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 8 та 33 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я»,  Бюджетним Кодексом України. 

   

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки галузі 

охорони здоров’я КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 

2023 – 2024 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

  

 

 

 

 

      Міський голова                                                                              Віталій СИДОРЕНКО 
  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцять п’ятої сесії 

Заводської міської ради восьмого 

скликання від14.12.2022 року №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку та фінансової підтримки галузі охорони здоров’я 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАВОДСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

на 2023 – 2024 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Заводське 

2022 рік 



1. Загальна частина 

 Стан здоров’я населення - це найважливіший чинник соціально-

економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною 

цінністю, має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект 

національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і 

суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-

якої країни в цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи 

здоров’я одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового 

співтовариства докладають зусиль для його збереження та зміцнення.  

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров'я є наближення 

висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення, 

профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення 

рівня ефективності використання ресурсів, формування мотивації до 

здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації. 

 Первинна медична допомога є важливою складовою частиною системи 

охорони здоров’я. 

 Програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони 

здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення,  (далі – 

Програма), розроблена на підставі статей 8, 33 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», відповідно до пункту 16 

частини першої  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указу Президента України від 12.01.2015  № 5/2015 «Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 29.07.2016 № 801 «Про затвердження Положення про 

центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про 

його підрозділи», Закону  України від 19 жовтня 2017 року №2168-VIII «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань», Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я». 

 Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної 

допомоги на первинному рівні всім верствам населення за рахунок розвитку 

існуючих медичних послуг. 

 Комунальне підприємство є підпорядковане, підзвітне та підконтрольне 

Власнику – Заводській міській раді. 

 Комунальне підприємство здійснює некомерційну діяльність, 

спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони 

здоров’я, без мети одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні 

державних і місцевих програм у сфері охорони здоров’я.  



Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості 

надання та доступності первинного рівня медичної допомоги населенню, 

поліпшення матеріально-технічної бази закладу, створення необхідних умов 

для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, оновлення 

лікувально-діагностичної апаратури, підвищення престижу праці медичних 

працівників, покращення їх соціального та економічного становища. У 

Програмі визначено цілі розвитку комунального підприємства, визначено 

основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню первинного рівня 

медичної допомоги населенню.  

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, 

економічні та соціальні засади охорони здоров’я, метою яких є забезпечення 

високої працездатності і довголітнього активного життя громадян України, 

усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності. У роботу закладу 

охорони здоров’я впроваджуються сучасні медичні технології за рахунок 

оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів 

ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища. У 

закладі охорони здоров’я використовуються галузеві та міжнародні 

стандарти щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та 

реабілітації хворих. 

 

2. Опис проблеми первинного рівня медичної допомоги на 

розв’язання яких спрямована Програма 

  З 1 січня 2018 року в Україні розпочалася медична реформа – за 

принципом "гроші ходять за пацієнтом" для первинної ланки медичних 

працівників, з 01 квітня 2020 року втупив в дію другий етап реформування 

для вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги. Реформування 

галузі охорони здоров’я, здійснення належного обсягу надання медичної 

допомоги населенню вимагає суттєвого покращання. Тому, Заводська міська 

рада повинна забезпечити додаткові гарантії щодо організації надання ПМД 

населенню, шляхом прийняття та реалізації відповідної Програми. 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають 

багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність 

оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових 

стратегій та програм. Покращення якості надання медичної допомоги 

можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів діагностики та 

лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній 

мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливе лише 

за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових 

ресурсів, а також консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які 

будуть надаватися комунальному підприємству медичної галузі. Протягом 

2022 року вирішено ряд завдань, спрямованих на забезпечення прав громадян 

на якісну та доступну медичну допомогу на первинному рівні, створення 

належних умов для перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я та 



роботи медичного персоналу. Вдалось частково покращити матеріально-

технічне, організаційне, кадрове та медикаментозне забезпечення закладу.  

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців 

Заводської ТГ, підвищення ефективності заходів, спрямованих на 

профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і 

смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної 

допомоги, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на 

охорону здоров’я.  

Також,  метою Програми є забезпечення реалізації вимог Закону 

України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)" та інших законодавчих актів, нормативних документів, 

тощо,  щодо здійснення  заходів з запобігання виникнення і поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем 

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:  

1. Надання фінансової підтримки КНП «ЦПМСД» Заводської міської 

ради для забезпечення надання населенню медичної допомоги;  

2. Поетапне оновленням матеріально-технічної бази;  

3. Вирішення кадрового питання та підвищення якості кадрового 

забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань 

профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування; 

4. Підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди 

здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та 

засобів масової інформації;  

5. Спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань 

на ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на 

функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;  

6. Пріоритетності надання медичної допомоги дітям, матерям та 

населенню похилого віку.  

 

5. Перелік завдань і заходів програми 

Перелік завдань і заходів програми наведено в додатку №1 до рішення 

Заводської міської ради. 

 

 6. Строки та етапи виконання програми 

Виконання програми здійснюватиметься протягом 2023 – 2024 років у 

межах наявних та залучених матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Програма реалізовуватиметься в один етап. 

 

 



7. Обсяг та джерела фінансування Програми 

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за 

рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. Фінансування заходів Програми 

здійснюється у межах видатків, передбачених в місцевому бюджеті та може 

уточнюватись на протязі року. Обсяг бюджетних коштів визначається 

виходячи із фінансової можливості бюджету. Фінансова підтримка є 

безповоротною. Прогнозовані суми фінансової підтримки наведені в додатку 

до Програми.  

 

8. Очікувані результати виконання Програми 

  Виконання Програми дасть змогу підвищити ефективність роботи 

закладу охорони здоров’я. 

Виконання Програми сприятиме: 

- досягненню оптимального планування і розподілу фінансових ресурсів;  

- гарантованому збільшенню  обсягу надання медичних послуг населенню; 

- доступності та підвищенню рівня якості надання первинної медико-

санітарної допомоги населенню завдяки оснащенню закладу охорони 

здоров'я сучасним медичним обладнанням та кваліфікованими медичними 

кадрами; 

- наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного окремого 

пацієнта і його сім'ї; 

- підвищенню ефективності роботи медичних працівників; 

- підвищення соціальних стандартів життя медичних працівників; 

- поліпшенню демографічної ситуації та основних показників, які 

характеризують стан здоров'я населення; 

- створенню та підтримки комфортних умов для перебування пацієнтів і 

громадян в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та 

фельдшерських пунктах. 

 

9. Прикінцеві положення 

 Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку первинного рівня 

надання медичної допомоги населенню, враховуючи стратегічні завдання та 

прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. Програма має відкритий 

характер і може доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним 

законодавством порядку.  

 

 

 

Директор КНП «ЦПМСД»  

Заводської міської ради                   Олена МАКСИМОВА 

 

 



Додаток 1 

до Комплексної програми розвитку 
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

 МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  

ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 на 2023-2024 роки 

 

План заходів 

Комплексної Програми розвитку  

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- 

 САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

на 2023-2024 роки 
 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

 
Джерела фінансування 

Сума, тис.грн. 

 

2023 
 

2024 

1 2 3 4 5 6 8 

 

 

1 

Видатки на 

оплату праці з 

нарахуваннями 

- основна заробітна плата, стимулюючі надбавки, 

доплати, матеріальна допомога,  премії, інші доплати.  

 

 

2023- 

2024роки 

Кошти Заводської міської 
ради 

 

4212,0 
4399,0 

 

 

 

 

2 

 

Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання 

та інвентарю 

- господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та 

інших малоцінних предметів; 

- паливно-мастильних матеріалів, запчастин до 

транспортних засобів; 

- канцелярського та письмового приладдя, бланків, 

паперу та інше; 

- засобів індивідуального захисту, тощо. 

 

 

2023- 

2024роки 

Кошти Заводської міської ради 
190,0 

250,0 

 

3 

Придбання 
медикаментів 

та перев’язуваль 

них матеріалів 

- лікарських засобів, засобів індивідуального захисту та 

перев’язувальних матеріалів; 

- виробів медичного призначення; 
- технічних засобів; 
- антисептиків, дезінфікуючих засобів; 
-  інше. 

 

2023- 

2024роки 

Кошти Заводської міської ради 
340,0 370,0 



 

 

 

4 

 

 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних): 

- послуг телефонного зв’язку, Інтернет, програмного 

забезпечення та супроводження, інформаційних послуг; 

- створення та впровадження локальних мереж; 

- з поточного ремонту, технічного, програмного 

обслуговування техніки, обладнання та приміщень; 

- послуг з установки, повірки, експертизи лічильників    та 

іншого обладнання; 

- інших послуг. 

 

 

 

2023- 

2024роки 

Кошти Заводської міської ради 200,0 220,0 

5 Видатки на 

відрядження 
- видатки на відрядження. 2023- 

2024 року 

Кошти Заводської міської ради 7,0 10,0 

 

 

6 

 

Оплата 

комунальних 

послуг 

та енергоносіїв 

- послуги теплопостачання; 

- оплата водопостачання та водовідведення; 

- оплата електроенергії; 

- оплата природного газу; 

- оплата інших енергоносіїв. 

 

 

2023- 

2024роки 

Кошти Заводської міської ради 1170,0 1300,0 

 

7 
 

 

Інші виплати 

населенню 

 

- відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських 

засобів безоплатно або на пільгових умовах      відповідно до 

законодавства. 

 

 

2023- 

2024роки 

Кошти Заводської міської ради 380,0 450,0 

 

8 
 

Інші видатки - сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафи,       пені, 
тощо. 

2023- 

2024роки 

Кошти Заводської міської ради 1,0 1,0 

9 Всього:    6500,0 7000,0 
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