
 
 

 
                                                ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ   
            

Від 29 березня 2016 року          

 

Про спільну програму по покращенню  

медичного забезпечення населення міста  

та району на 2016 – 2018 роки 

 

 Розглянувши спільну Програму по покращенню медичного забезпечення 

населення міста та району на 2016 – 2018 роки, керуючись до ст. 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити спільну програму по покращенню медичного забезпечення 

населення міста та району на 2016 – 2018 роки (додається). 

2. Прийняти до уваги, що фінансування спільної програми проводиться при 

наявності коштів в районному, міському та сільських бюджетах. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської з 

питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління майном (Бондарь І.М.). 

 

 

 

 

                 Міський голова                                                        В. Колісніченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П А С П О Р Т 

спільної програма по покращенню медичного  

забезпечення населення міста та району на 2016 – 2018 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми  

Районна, міська та сільські ради , 

райдержадміністрація 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України "Основи законодавства 

України про охорону здоров’я" від 

19.11.1992 № 2801-ХІІ зі змінами, 

внесеними Законом України від 

07.07.2011 року № 3611-VІ 

3. Розробник програми Райдержадміністрація 

4. Співрозробники програми Районна, міська та сільські ради 

5. Відповідальний виконавець 

програми  

Гребінківська міська рада 

6. Учасники програми  Районна, міська та сільські ради, 

райдержадміністрація 

7. Термін реалізації програми 2016-2018 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

  

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Районний, міський, сільські 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

600 тис. грн. 

9.1. коштів районного бюджету 100 тис. грн.. 

 коштів міського бюджету 50 тис. грн. 

 коштів сільських бюджетів 50 тис. грн. 

 коштів інших джерел - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Спільна програма  

по покращенню медичного забезпечення населення міста та району на 2016 – 2018 р.р. 

1. Загальні положення. 

Центральна районна лікарня та КЗ "Центр ПМСД" є спільною власністю 

територіальних громад району, реалізовують державну політику у сфері медичного 

обслуговування населення міста та району, надають послуги щодо профілактики та 

лікування захворювань. 

  Кадрове забезпечення ЦРЛ та КЗ "Центр ПМСД" кваліфікованими лікарями є 

однією з основних проблем, яка безпосередньо впливає на якість надання послуг 

населенню міста та району. В ЦРЛ з 38 лікарів працює 15 пенсіонерів. В даний час вакантні 

місця лікаря-гінеколога, кардіолога, рентгенолога, інфекціоніста, педіатра, терапевта, 

онколога. В КЗ "Центр ПМСД" з 10 лікарів працює 4 пенсіонери. В даний час вакантні 5 

місць лікарів загальної практики сімейної медицини та лікар педіатр. 

 Виникла нагальна потреба працевлаштувати на вакантні посади кваліфікованих та 

молодих спеціалістів, які закінчили медичні вузи та отримали відповідну кваліфікацію, та 

забезпечити їх житлом. 

2. Мета та основні завдання. 

Мета спільної програми - залучення кваліфікованих та молодих спеціалістів до 

роботи у Центральній районній лікарні та КЗ "Центр ПМСД", щорічно по мірі необхідності 

придбавати їм житло шляхом дольової участі Гребінківської районної, міської, сільських 

рад та інших джерел, не заборонених законодавством. 

3. Організаційне забезпечення.  

Виконавцями спільної Програми є Гребінківська районна, міська, сільські ради, 

центральна районна лікарня, КЗ "Центр ПМСД". 

4. Система заходів. 

Спільно з Гребінківською районною, міською, сільськими радами шляхом дольової 

участі щорічно придбавати квартири кваліфікованим та молодим спеціалістам-лікарям, які 

будуть запрошені та прибудуть на роботу в Центральну районну лікарню та КЗ "Центр 

ПМСД", при цьому лікарям необхідно відпрацювати в вищезазначених медичних закладах 

не менше 5 років. 

                                         5.  Фінансове забезпечення. 

Фінансування Програми здійснюватиметься при наявності коштів у районному, 

міському та сільських бюджетах.  
Гребінківській міській раді придбати у 2016 році будинок для лікаря акушера-

гінеколога центральної районної лікарні Смєла Юлії Валеріївни. 

 З цією метою передбачити кошти в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень на купівлю 

будинку з урахуванням мита, зборів та послуг нотаріуса. 

                                         6.  Очікувані результати. 

 Прибуття кваліфікованих та молодих спеціалістів-лікарів на роботу в ЦРЛ та КЗ 

"Центр ПМСД". Покращення якості надання медичних послуг населенню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
РОЗРАХУНКИ 

коштів для виконання спільної  Програми  по  покращенню медичного забезпечення 

населення районну та міста на 2016-2018 роки. 

№ п/п Сума по роках (грн.). 

 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Районний бюджет 100000 50000 50000 

Бюджет міста 50000 50000 50000 

Березівська сільська рада 3071 3071 3071 

Григорівська сільська рада 1609 1609 1609 

Короваівська сільська рада 3686 3686 3686 

Кулажинська сільська рада 1661 1661 1661 

Майорщинська сільська рада 5165 5165 5165 

Мар'янівська сільська рада 2424 2424 2424 

Наталівська сільська рада 2091 2091 2091 

Овсюківська сільська рада 4043 4043 4043 

Олександрівська сільська 

рада 

2572 2572 2572 

Рудківська сільська рада 2577 2577 2577 

Сербинівська сільська рада 2876 2876 2876 

Слободо-Петрівська сільська 

рада 

5266 5266 5266 

Стукалівська сільська рада 1349 1349 1349 

Тарасівська сільська рада 3172 3172 3172 

Тополівська сільська рада 4273 4273 4273 

Ульяновська сільська рада 4165 4165 4165 

Інші джерела    

Всього: 200000 150000 150000 

 

 

             Міський голова       В.Колісніченко 


