
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від  07.11.2022  № 161   
с. Руська Поляна 
 
Про внесення змін до Програми розвитку 
первинної та вторинної медико-санітарної  
допомоги на 2021-2022 роки 
 

Відповідно статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою якісної роботи закладів охорони здоров’я, за погодженням 
постійної комісії з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту населення та молодіжної політики, виконавчий 
комітет Руськополянськоої сільська ради  

 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни в програму розвитку первинної та вторинної медико-
санітарної допомоги на 2021-2022 роки та викласти Додаток 1 до рішення в 
новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 
голови з   питань   діяльності   виконавчих   органів   ради Пашкевич Ю. А. 

 
 

Сільський голова                                                                            Олег ГРИЦЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету                                                                                         
від 07.11.2022 № 161                                                                                      

 
  

ПРОГРАМА 
розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги  

на 2021-2022 роки 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Руськополянської 
сільської ради 

2. Документ органу виконавчої 
влади 

Стратегії розвитку охорони здоров’я 
України на 2015-2025 роки 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Руськополянської 
сільської ради 

4. Відповідальні виконавці 
програми Виконком Руськополянської сільської ради 

5. Учасники програми 

1.Виконком Руськополянської сільської 
ради 
2.КНП "Черкаський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги" 
Червонослобідської сільської ради  

- Руськополянська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини 

- Геронимівська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини 

- Дубіївська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини 

3. КНП «Черкаська центральна районна 
лікарня» 

6. Термін реалізації програми 2021 - 2022 роки 

7. 
Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми 

Бюджети органів місцевого 
самоврядування, інші кошти 

8. 
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього 

1690,6 тис. грн. 

8.1. Бюджети органів місцевого 
самоврядування  

8.2. Інші джерела  

 



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на 
отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони 
здоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження 
програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної 
допомоги”. Однак, на сьогодні медичне обслуговування не дає можливості 
кожному громадянину реалізувати своє, гарантоване статтею 49 Конституції 
України, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування. Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для 
ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 

Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я та їх кадрове 
забезпечення не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців 
сільських територій. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача 
належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів 
і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів, 
недостатнє фінансування на оплату енергоносіїв. 

Ситуація ускладнюється і тим, що випускники вітчизняних медичних 
університетів украй неохоче погоджуються працювати у сільській місцевості, а 
держава упродовж тривалого періоду часу виявляється не спроможною 
розробити дієві механізми вирішення цієї проблеми. 

На території Руськополянської ТГ функціонують три  амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини. Загальною проблемою для сільських 
закладів охорони здоров′я є низька матеріально-технічна база. 

Значна кількість жителів ТГ користуються послугами Черкаської 
районної лікарні на фінансування якої з держави виділяється недостатньо 
коштів. 

Для створення електронного реєстру пацієнтів, необхідно вирішити 
питання забезпечення закладів первинної ланки оргтехнікою та комп′ютерами, 
спеціалізованими програмами, підключенням до мережі Інтернет. 

Для поліпшення швидкої та невідкладної медичної допомоги, що 
надається сільському населенню, підвищення якості послуг, пов'язаних з їх 
транспортуванням до/з лікувально-профілактичних закладів необхідно 
створити пункт невідкладної допомоги та забезпечити його спеціальним 
автотранспортом та укомплектувати спеціальним портативним обладнанням. 

Реалізація даної програми направлена на залучення коштів місцевих 
бюджетів для вирішення вищеперерахованих питань. 



3. Визначення мети програми 

Метою програми є об’єднання зусиль сільської ради, виконавчої влади, 
керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на 
території Руськополянської територіальної громади в напрямку підвищення 
стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, 
комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних 
працівників, що допоможе забезпечити сільське населення якісними 
медичними послугами. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування, строки та етапи виконання програми 

Медична допомога жителям в районі є доступною. Проте є проблеми, які 
накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом 
додаткового фінансування з місцевого бюджету на умовах співфінансування. 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є: 

• 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; 

• оплату енергоносіїв закладів охорони здоров’я;  
• 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. 



Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 2-х років з 2021 по 
2022 роки. 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-
санітарної допомоги населенню на 2021-2022 років є: 

• збереження і покращення здоров'я населення; 
• гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги; 
• будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення 

обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку та створення умов для 
заохочення медичного персоналу та 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. 

Виконання програми дає змогу: 

• підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою 
подолання несприятливих демографічних тенденцій; 

• збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями 
загальної практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%; 

• сформувати систему надання населенню високоякісної медичної 
допомоги на засадах сімейної медицини; 

• створити умови для реалізації принципу організації та координації 
лікарем загальної практики – сімейним лікарем - 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. 

• виплата заробітної плати та сплата нарахувань на заробітну плату 
(лаборант, молодша медична сестра); 

• забезпечення гарантованого рівня надання кваліфікованої медичної 
допомоги у визначеному законодавством обсязі; 

• зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 
закладів 

• покращити якість діагностики та лікування більшості хвороб. 

 



6. Перелік завдань і заходів та ресурсне забезпечення Програми розвитку 
первинної та вторинної медико-санітарної допомоги на 2021-2022 роки 

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених 
рішеннями Руськополянської сільської ради на охорону здоров′я, щодо 
виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з 
інших джерел, не заборонених законодавством, шляхом перерахування 
субвенцій на фінансування закладів охорони здоров'я щодо утримання КНП 
«Черкаська центральна районна лікарня» та КНП "Черкаський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги" Червонослобідської сільської ради. 

Таблиця 6.1 

№ 

п\п 
Перелік заходів Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(тис. грн.) 

1. 

Підтримка Центру 
щодо фінансування 
видатків на оплату 
комунальних 
послуг та оренду 
автотранспорту. 

КНП "Черкаський 
районний центр 
первинної медико-
санітарної допомоги" 
Червонослобідської 
сільської ради 

бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела 
фінансування 

 

386,6 

2. 

Придбання 
гігієнічних засобів 
по догляду за 
хворими 

КНП "Черкаський 
районний центр 
первинної медико-
санітарної допомоги" 
Червонослобідської 
сільської ради 

бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела 
фінансування 

174,0 

3. 

Підтримка КНП 
«Черкаська 
центральна 
районна лікарня» 
щодо фінансування 
видатків на оплату 
комунальних 
послуг. 

КНП «Черкаська 
центральна районна 
лікарня» 

бюджет 
територіальної 
громади, інші 
джерела 
фінансування 

800,0 

4. Підтримка КНП КНП «Черкаська бюджет 330,0 



«Черкаська 
центральна 
районна лікарня» 
щодо фінансування 
видатків на оплату 
праці лаборантів та 
молодшої медичної 
сестри 

центральна районна 
лікарня» 

територіальної 
громади, інші 
джерела 
фінансування 

 Всього:   1690,6 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями 
Руськополянської сільської ради, або про внесення змін до показників на 
відповідний бюджетний рік. 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми розвитку 
первинної та вторинної медико-санітарної допомоги здійснює постійна комісія 
з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та молодіжної політики. 

Сільський голова                                                                          Олег ГРИЦЕНКО 


