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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ
23 грудня 2020 р.

м. Старобільськ

№ 3/35

Про затвердження міської програми розвитку та підтримки
Комунального некомерційного підприємства “Старобільське районне
територіальне медичне об’єднання” Старобільської міської ради на 2021
рік

ua

Керуючись ст.ст. 25, 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Старобільська міська рада Луганської області

g.

ВИРІШИЛА:
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1.Затвердити міську програму розвитку та підтримки Комунального
некомерційного підприємства “Старобільське районне територіальне медичне
об’єднання” Старобільської міської ради на 2021 рік, що додається.
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2. Виконавчому комітету Старобільської міської ради передбачити в
бюджеті Старобільської міської територіальної громади видатки на виконання
заходів Програми, зазначеної у пункті першому даного рішення.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
Старобільської міської ради з питань інвестиційної політики, бюджету,
фінансів та соціально економічного розвитку та з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.
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Міський голова

(Підпис)

Яна ЛІТВІНОВА
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Додаток
до рішення Старобільської міської ради
23 грудня 2020 р. № 3/35
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Міська програма розвитку та підтримки
Комунального некомерційного підприємства
«Старобільське районне територіальне медичне об’єднання»
Старобільської міської ради на 2021 рік

м. Старобільськ
2020
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1.Паспорт
міської програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Старобільське районне територіальне медичне
об’єднання» Старобільської міської ради на 2021 рік (далі – Програма)
1.

Ініціатор
розроблення
Програми

2.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування і районних державних
адміністрацій» від 17.11.2020 року № 1009-IX, «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», Закон України
про місцеве самоврядування України», Закон України «Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»
від 05.10 2000 року № 2017-III, Цивільного кодексу України від
16.01.2003року № 435-IV, Господарського кодексу України від
16.01.2003року № 436-IV, ст. 89 Бюджетного кодексу України
від 08.07.2010 року № 2456-VI.
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Підстава для
прийняття
Програми

Старобільська міська рада
Комунальне некомерційне підприємство
«Старобільське
районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської
районної ради.

Розробник
Програми

Старобільська міська рада
Комунальне некомерційне підприємство
«Старобільське
районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської
районної ради.

4.

Відповідальні
виконавці
Програми

Старобільська міська рада
Комунальне
некомерційне
підприємство «Старобільське
районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської
міської ради

5.

Учасники
Програми

6.

Мета Програми

7.

Термін реалізації
Програми
Перелік бюджетів,
які беруть участь у
виконанні
Програми
Загальний обсяг
фінансових
ресурсів у межах
можливостей його
доходної частини
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Комунальне
некомерційне
підприємство «Старобільське
районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської
міської ради

g.
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3.

Розвиток та підтримка вторинної спеціалізованої медичної
допомоги населенню територіальних громад у межах
Старобільської міської територіальної громади
2021 рік
Бюджети Старобільської міської територіальної громади,
Чмирівської сільської територіальної громади, Шульгінської
сільської територіальної громади, інші місцеві бюджети

В межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету
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на 2021 рік

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,
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та обґрунтування необхідності їх розв’язання
Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом
комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську
некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямована
на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення. Підприємство
має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий
рахунок в органах державної казначейської служби України та розрахункові
рахунки в установах банків.
Вторинний рівень надання медичної допомоги, який забезпечує в міській
територіальній громаді Комунальне некомерційне підприємство «Старобільське
районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської міської ради
Луганської області, є важливою складовою частиною системи охорони
здоров’я. Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність,
ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для
забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя
населення.
Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої
медичної
допомоги
населенню
є
амбулаторна
та
стаціонарна
допомога. Зростання захворюваності і смертності серед дорослого
населення від корона вірусної хвороби (COVID-19), туберкульозу, онкології,
серцево -судинних захворювань, бронхолегеневої патології, цирозу печінки,
ускладнень виразкової хвороби шлунка, збільшення післяопераційних
ускладнень потребує пошуку нових ресурсів, використання високих
технологій, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних
умовах та умовах стаціонарних відділень підприємства.
Актуальність програми Комунального некомерційного підприємства
«Старобільське РТМО» на 2021 рік зумовлена:
необхідністю поліпшення якості надання медичної допомоги
населенню Старобільської міської територіальної громади; поліпшенням
матеріально-технічної бази; підвищенням престижу праці медичних
працівників та покращенням їх соціального і економічного становища;
забезпеченням надання планової та ургентної висококваліфікованої
лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню громади.
За останні роки покращилось матеріально - технічне та медикаментозне
забезпечення. Однак залишається ряд проблем, а саме: в 2020 році
спостерігався ріст захворюваності на корона вірусну хворобу (COVID-19),
зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я серед молоді, росту
соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу, ВІЛ/СНІДу.
Зниження престижу професії приводить до збільшення навантаження на
лікарів, що погіршує якість та своєчасність надання медичної допомоги.
Щорічно галузь охорони здоров’я недофінансовується до потреби. Не є
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виключенням і наш заклад. Основною проблемою, на яку буде спрямована
Програма – проблема фінансового характеру – нестача коштів на оплату
поточних та капітальних видатків. Дефіцит фінансового ресурсу
унеможливить подальшу роботу КНП «Старобільське РТМО», в тому числі:
утримання кваліфікованого персоналу, забезпечення виплати заробітної
плати в повному обсязі, проведення закупівлі матеріалів, медикаментів та
продуктів для харчування стаціонарних хворих, покращення матеріально технічної бази тощо.
Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги
на вторинному рівні всім верствам населення.
Отже, без належної фінансової підтримки місцевих бюджетів
функціонування підприємства буде неможливим. Беручи до уваги
необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги, виникає вкрай
необхідна потреба у наданні КНП «Старобільське РТМО» додаткової
фінансової підтримки з місцевого бюджету.
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3. Мета Програми
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Метою Програми є налагодження ефективного функціонування системи
надання населенню доступної і високоякісної вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи
відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних
медичних послуг. Значна увага приділятиметься механізмам залучення
кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати
їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та
технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю за
якістю надання медичних послуг громадянам. Об’єднання
зусиль
органів
місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ,
організацій, що здійснюють діяльність на території громади в напрямку
підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально –
технічної бази КНП, оснащення його необхідним медичним обладнанням,
комп’ютерною технікою, санітарним автотранспортом, поліпшення умов праці
медичних працівників допоможе забезпечити населення громади якісними
послугами на вторинному рівні надання медичної допомоги.
4. Напрями та завдання Програми
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Програмою визначено такі основні завдання:
- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення
медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої
планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги;
- забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними
лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- удосконалення лікувального процесу, інноваційної політики в сфері
охорони здоров’я;
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- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у
медичному підприємстві;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та
ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч.
організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня
спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до
цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації
медичних кадрів.
5. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
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Основним завданням функціонування та розвитку спеціалізованої
вторинної медичної допомоги населенню громади є:
- забезпечення вчасного та безперебійного медичного обслуговування
населення;
- покращення якості та ефективності
надання лікувальнопрофілактичної допомоги;
- зниження рівня захворюваності та смертності населення;
- покращення матеріально-технічної бази підприємства;
- реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням,
автотранспортом і засобами зв’язку;
- підвищення укомплектованості закладу кваліфікованими медичними
кадрами;
- забезпечення своєчасності розрахунків та недопущення виникнення
заборгованості підприємства.
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6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до
законодавства за рахунок:
- залучення отриманих від Національної Служби здоров’я України
відповідно до укладеного договору;
- шляхом фінансування з державного та місцевих бюджетів в межах
загального обсягу видатків та джерел, не заборонених чинним законодавством;
- шляхом надання фінансової підтримки із місцевих бюджетів;
- надання підприємством платних послуг;
- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медичної допомоги на
вторинному рівні.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються
підприємством на виконання запланованих заходів Програми. Фінансова
підтримка є безповоротною.
Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови
стабільного фінансування її складових.
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Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в
установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб
поточного моменту.

7. Завдання і заходи Програми
Найменування заходу

Очікуваний
результат

Перелік заходу
2
Виплата заробітної
плати

Нарахування на оплату праці

Виплата зборів та
внесків

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

Здійснення
фінансування закладів
охорони здоров’я
забезпечення
ПММ,запчастин до
транспортних засобів,
м’який та твердий
інвентар,
канцелярського
приладдя, бланків,
друкованої продукції,
миючими засобами,
господарчими товарами
та інших товарів.
Здійснення
фінансування закладів
охорони здоров’я для
повного забезпечення
дезінфікуючими,
лікарськими засобами
для надання
спеціалізованої
вторинної медичної
допомоги, виробів
медичного призначення
та витратними
матеріалами медичного
призначення
Здійснення
фінансування закладів
охорони
здоров’я
продуктами харчування
Здійснення
фінансування закладів
охорони здоров’я
оплата послуг
Здійснення
фінансування закладів
охорони здоров’я

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

4
В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету.
В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету.

В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету

ob

el

sk

.l

g.

ua

1
Забезпечення коштами на
оплату праці працівників
закладів охорони здоров’я

Джерела
фінансування

g.

ua

st

ar

Медикаменти та
перев’язувальні
матеріали

sk

.l

Продукти харчування

el

Оплата послуг (крім
комунальних)

st

ar

ob

Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм не віднесені до
заходів розвитку

Підвищення
ефективності роботи
закладу охорони
здоров’я

В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету

Харчування
стаціонарних хворих

В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету

Підвищення
ефективності роботи
закладу охорони
здоров’я
Навчання
відповідальних за
газове,
електрогосподарство

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

Інші поточні видатки

Виплата пенсій і допомоги

Придбання медичного
обладнання,
інструментарію, тощо

Здійснення капітальних,
поточних ремонтів та
реконструкцій закладів
охорони здоров’я

Капітальні, поточні,
ремонти та
реконструкції
закладів охорони
здоров’я

Підвищення
кваліфікації кадрів
медичного персоналу
Забезпечення
своєчасності
розрахунків
Забезпечення
своєчасності
розрахунків та не
допущення
кредиторської
заборгованості
Забезпечення
медичним
обладнанням та
інструментами
відповідно до
Примірного табелю
оснащення

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

Створення
комфортних умов для
відвідувачів та
працівників закладів
охорони здоров’я

В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету

В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету

g.

Забезпечення якісного рівня
надання спеціалізованої
вторинної медичної допомоги

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

Здійснення
фінансування закладів
охорони здоров’я
Сплата
податків,зборів,штрафів,
пені,тощо
Відшкодування
пільгових пенсій

ua

Видатки на відрядження

.l

8. Контроль за виконанням Програми

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

Секретар міської ради

st

ar

ob

el

sk

Контроль за ходом виконанням Програми фінансової підтримки КНП
«Старобільське РТМО» Старобільської міської ради здійснює Старобільська
міська рада, адміністрація КНП «Старобільське РТМО».
КНП «Старобільське РТМО» звітує перед Старобільською міською радою
про виконання програми один раз на рік.

(Підпис)

Світлана Барабаш

