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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
23 грудня 2020 р. № 3/36
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Міська програма
розвитку та підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Старобільський центр первинної медикосанітарної допомоги» на 2021 рік

м. Старобільськ
2020
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Паспорт до міської
програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Старобільський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
на 2021 рік
(далі - Програма)
1.

Ініціатор
розроблення
Програми

Виконавчій комітет Старобільської міської ради
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Старобільський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Підстава для
«Основи законодавства України про охорону
прийняття Програми здоров’я»
Розробник
Виконавчій комітет Старобільської міської ради
Програми
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Старобільський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Відповідальні
Виконавчій комітет Старобільської міської ради
виконавці Програми Комунальне
некомерційне
підприємство
«Старобільський центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Учасники Програми Виконавчій комітет Старобільської міської ради
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Старобільський центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Мета Програми
Розвиток та підтримка первинної медичної
допомоги населенню Старобільської міської
терітриальної громади, інших
теріторіальних
громад
Термін реалізації
2021 рік
Програми
Перелік бюджетів,
Бюджет Старобільської міської територіальної
які беруть участь у
громади, інші місцеві бюджети
виконанні Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів
у межах
В межах наявного фінансового ресурсу місцевих
можливостей його
бюджетів
доходної частини на
2021 рік
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1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма та обґрунтування
необхідності їх розв’язання
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Одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного
для всіх громадян медичного обслуговування. Сьогодні існують незаперечні
докази, що здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку
економіки та добробуту населення. Погіршення стану здоров’я населення,
високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої
тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до
об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система
охорони здоров’я задовольнити не в змозі.
За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я,
підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток та
підтримка первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації,
досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних
коштів.
Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною
спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною
допомогою із застосуванням економічних важелів практично неможливе.
Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності,
забезпеченні населення якісною медичною допомогою важко переоцінити.
Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров'я населення
шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги на
первинному рівні, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення
медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.
2. Мета Програми
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Метою програми є покращення якості та тривалості життя жителів
Старобільської міської територіальної громади, підвищення доступу сільського
населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх
необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, поліпшення
умов праці медичних працівників, що допоможе покращити якість життя та
збільшити тривалість життя населення Старобільської міської територіальної
громади.
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3. Основні завдання Програми
Основними завданнями програми є доступна медична допомога жителям
Старобільської міської територіальної громади. Проте є проблеми, які
накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом
додаткового фінансування з місцевих бюджетів.
Завданням розв’язання проблем є:
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- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини;
- удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно
до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських
механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та
громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань
профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
- поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та
жителям села; забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними
лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня
захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і
тривалості життя;
- підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та
матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
- створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері
охорони здоров’я;
- удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
- впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру
громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності
первинної медико-санітарної допомоги.
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4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Основними шляхами є розвиток первинної медико-санітарної допомоги
населенню Старобільської міської теріторіальної громади
- забезпечення необхідного обсягу
фінансування медичної та
господарської діяльності закладів що надають первинну медичну допомогу;
- збереження і покращення здоров'я населення;
- гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;
- реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням,
автотранспортом і засобами зв’язку та створення умов для заохочення
медичного персоналу і 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;
- стимулювання медичних працівників для роботи в сільській місцевості.
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Виконання програми дає змогу:
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- підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою
подолання несприятливих демографічних тенденцій;
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- сформувати систему надання населенню високоякісної медичної
допомоги на засадах сімейної медицини;
- створити умови для реалізації принципу організації та координації
лікарем загальної практики – сімейним лікарем – скерування для 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.
- покращення забезпечення медичними працівниками сільських
лікувально-профілактичних закладів міської територіальної громади.
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5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих
бюджетів в межах загального обсягу видатків, та джерел не заборонених чиним
законодавством. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету
визначити Виконавчий комітет Старобільської міської ради.
Необхідний обсяг фінансування Програми з місцевих бюджетів
визначатиметься з об'ємів фінансування з Національної служби здоров`я
України та виходячи з наявності коштів місцевого бюджету .
Видатки, на виконання пункту 3 статті 89 Бюджетного кодексу України,
на розвиток та підтримку комунальних закладів охорони здоров’я, що надають
первинну медичну допомогу населенню.
Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі
формування проекту бюджету на відповідний рік.
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6. Завдання і заходи виконання місцевої програми розвитку та підтримки
Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр
первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік
Найменування заходу
Перелік заходу
2
Виплата заробітної
плати
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1
Забезпечення коштами на
оплату праці працівників
закладів охорони здоров’я
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Нарахування на оплату праці
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Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
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Медикаменти та
перев’язувальні

Виплата зборів та
внесків

Здійснення
фінансування закладів
охорони здоров’я
забезпечення ГСМ
Здійснення
фінансування закладів

Очікуваний
результат
3
Підвищення рівня
доходів та
соціальної
захищеності
працівників
Підвищення рівня
доходів та
соціальної
захищеності
працівників
Підвищення
ефективності
роботи
закладу охорони
здоров’я
Підвищення
ефективності

Джерела
фінансування
4
В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету
В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету
В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету
В межах наявного
фінансового

охорони здоров’я для
повного забезпечення
дезінфікуючими,
лікарськими засобами
для надання первинної
невідкладної допомоги
та витратними
матеріалами
Здійснення
фінансування закладів
охорони
здоров’я
продуктами харчування
(дитячі суміші)
Здійснення
фінансування закладів
охорони здоров’я
оплата послуг

Продукти харчування

Оплата послуг (крім
комунальних)

Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм не віднесені до
заходів розвитку
Забезпечення окремих
пільгових категорій населення
пільговими рецептами

Здійснення
фінансування закладів
охорони здоров’я

Інші поточні видатки

Штрафи, пені

Забезпечення якісного рівня
надання первинної медичної
допомоги

Забезпечення медичним
обладнанням та
інструментами
відповідно до
Примірного табелю
оснащення
Створення комфортних
умов для відвідувачів та
працівників закладів
охорони здоров’я

роботи
закладу охорони
здоров’я

Харчування дітей

Підвищення
ефективності
роботи
закладу охорони
здоров’я
Навчання
відповідальних за
газове,електро
господарство
Безперебійне
забезпечення
пільговими
рецептами
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Здійснення капітальних,
поточних ремонтів та
реконструкцій закладів
охорони здоров’я
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Інші виплати населенню
(пільгові рецепти для
дітей-івалідів, ветеранів
ВОВ, учасників АТО,
онкохворих )
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матеріали

Придбання
медичного
обладнання,
інструментарію,
тощо
Капітальні, поточні,
ремонти та
реконструкції
закладів охорони
здоров’я

ресурсу місцевого
бюджету

В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету
В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету

В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету
В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету
В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету
В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету

В межах наявного
фінансового
ресурсу місцевого
бюджету
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7. Контроль за виконанням Програми
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Виконання Програми покладається на Виконавчій комітет Старобільської
міської ради Луганської області та Комунальне некомерційне підприємство
«Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги».

