
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

 

від 25.05.2020 року № 33 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення Програми розвитку  

та  фінансової підтримки закладів 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки 
 

 

Відповідно до законів України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», «Про Національну програму інформатизації», «Про 

Концепцію Національної програми інформатизації»,  керуючись статтею 27 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

Програму розвитку та  фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 

2020-2022 роки (додається). 

2. Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради забезпечити 

виконання Програми розвитку та  фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я на 2020-2022 роки. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                             Додаток  

                                                                             до рішення виконкому   

                                                                             Руськополянської сільської ради 

                                                                             від 25.05.2020 № 33 

 

ПРОГРАМА 

розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я  

на 2020-2022 роки 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони на 2020-

2022 роки (далі – Програма) спрямована на розвиток галузі охорони здоров’я, 

а саме на забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги 

кожному жителю, створення умов для формування здорового способу життя, 

на підвищення якості профілактики, діагностики та лікування населення, 

поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, 

підвищення рівня надання медичної допомоги населенню щодо профілактики 

та лікування цукрового діабету, ліквідацію відставання  охорони здоров’я в 

сфері інформатизації, створення інформаційно-аналітичних систем з питань 

охорони здоров’я.  

  Основною проблемою, на яку буде спрямована програма – проблема 

фінансового характеру  – дефіцит коштів на оплату праці працівникам та на 

поточні витрати. Беручи до уваги необхідність надання вчасної та  якісної 

медичної допомоги, виникає вкрай необхідна потреба у наданні закладам 

охорони здоров`я фінансової підтримки з бюджету громади. 

Для розв'язання проблем, що виникли у зв'язку з фінансовою 

незабезпеченістю закладів охорони здоров’я, пропонуємо залучити кошти 

місцевого бюджету Руськополянської сільської об’єднаної територіальної 

громади для забезпечення їхньої діяльності. 

Необхідність визначення основних напрямків фінансової підтримки 

охорони здоров’я населення обумовлена реальними соціально-економічними 

процесами, зокрема: 

- погіршенням якості життя більшості жителів; 

- складною демографічною ситуацією, незадовільним станом здоров’я 

населення – подальшим зростанням показників захворюваності, у першу 

чергу на соціально небезпечні хвороби, такі як туберкульоз, СНІД, 

розповсюдження наркоманії тощо; 

- низьким рівнем фінансування галузі, що не дозволяє забезпечити жителів 

району у повному обсязі безоплатною медичною допомогою. 

Особливої гостроти набувають проблеми: 

- доступності медичної допомоги; 

- якості медичної допомоги за умов недостатнього ресурсного 

забезпечення; 

- недостатнього забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення лікувальних закладів; 



- незадовільного стану матеріально-технічної бази медичних закладів, у 

тому числі обслуговування існуючих будівель та обладнання; 

- відставання охорони здоров’я в сфері інформатизації, створення 

інформаційно-аналітичних систем з питань охорони здоров’я, 

впровадження реформи галузі охорони здоров’я, використання  

електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров’я та 

забезпечення  оперативного доступу медичних працівників та пацієнтів до 

них; 

- незадовільного стану технічного обладнання та інформаційно-

телекомунікаційних мереж, систем в закладах охорони здоров’я району на 

даний час;  

- недостатності коштів для відшкодування вартості препаратів інсуліну 

пацієнтам, хворим на цукровий діабет. 

 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 Для розв'язання проблем сталої та ефективної роботи закладів охорони 

здоров’я  необхідно запланувати  кошти для передачі субвенції районному 

бюджету для утримання закладів охорони здоров’я, що розташовані на 

території Руськополянської об’єднаної територіальної громади. 
  

Метою реалізації Програми є досягнення таких цілей: 

- виплата заробітної плати та сплата нарахувань на зарплату; 

- збереження та зміцнення здоров’я населення, продовження періоду 

активного довголіття, якості і тривалості життя людей; 

- зниження рівня інвалідності населення; 

- зменшення малюкової та материнської смертності; 

- забезпечення доступності та рівності при отриманні медичної допомоги; 

- забезпечення гарантованого рівня надання кваліфікованої медичної 

допомоги у визначеному законодавством обсязі; 

- ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних 

ресурсів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 

закладів. 

Основні напрямки діяльності органів влади у сфері охорони здоров’я: 

- забезпечення доступності медичної допомоги незалежно від соціального 

статусу, рівня доходів і місця проживання; 

- забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги; 

- поетапне збільшення асигнувань у сферу охорони здоров’я, їх ефективне 

використання; 

- створення умов для формування та стимулювання здорового способу 

життя, вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, 

особливо дітей та молоді; 

- забезпечення та зміцнення репродуктивного здоров’я населення, а також 

соціальної політики підтримки молоді та захисту осіб з інвалідністю і 

людей похилого віку; 



Розвиток інформаційної та телекомунікаційної структури системи 

охорони здоров’я передбачає: 

- технічне оснащення лікувально-профілактичних закладів сучасними 

технічними засобами у сфері інформаційно-телекомунікаційних 

технологій та підключення до мережі Інтернет; 

- впровадження інформаційно-програмного забезпечення для електронної 

системи реєстрації та обміну медичною інформацією. 

Покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів передбачає: 

- забезпечення медичних установ якісним медичним обладнанням та 

санітарним транспортом відповідно до норм оснащення; 

- завершення будівництва, проведення реконструкції та капітальних 

ремонтів. 

Основними завданнями Програми є - підняти на значно вищий рівень 

матеріально-технічну базу, діагностичний та лікувальний процеси закладів 

охорони здоров’я району, а саме: 

1. Проведення реконструкції та ремонтів приміщень закладів охорони 

здоров’я відповідно до сучасних вимог, придбання будівельних матеріалів 

та впровадження енергозберігаючих. 

2. Забезпечення медичним обладнанням, інструментами, реактивами для 

визначення аналізів, холодильниками для зберігання медикаментів та 

вакцин відповідно до табелю оснащення та інше. 

3. Забезпечення медичних закладів, відповідно до нормативів, 

транспортними засобами, в тому числі спеціальними та спеціалізованими. 

4. Надання пільговій категорії населення в повному обсязі можливості 

отримання ліків за безкоштовними рецептами. 

5. Посилення санітарно-просвітницької роботи серед населення, пропаганда 

здорового способу життя. 

6. Забезпечення профілактики, лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на 

СНІД. 

7. Підвищення рівня надання медичної допомоги населенню щодо 

профілактики та лікування цукрового діабету. 

8. Створення сприятливих умов для розвитку інформатизації сфери охорони 

здоров’я. 

 

ІІІ.  ОЧІКУВАНІ  НАСЛІДКИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть змогу: 

- створити належні умови для пацієнтів та персоналу медичних закладів; 

- покращити якість діагностики та лікування більшості хвороб; 

- наблизити медико-санітарну допомогу безпосередньо до хворого; 

- підвищити рівень доступності та якості надання медичної допомоги 

населенню, зміцнити матеріально-технічне оснащення лікувально-

профілактичних установ. 

-  дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних 

нормативів; 

- очікується зниження загальної захворюваності по більшості нозологій. 



 

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів 

бюджету місцевого самоврядування та інших незаборонених законом 

джерел. 

 Обсяги фінансування Програми будуть уточнені, виходячи з реальних 

можливостей бюджету. 

 

V.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ 

 Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради та комісія з гуманітарних питань. 

 

Секретар виконавчого комітету     Н. А. Шпак 


