ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
14 квітня 2022 року

№ 41

Про внесення змін до Програми Гребінківської міської територіальної громади
розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства
Гребінківська міська лікарня» та покращення надання населенню
медичних послуг на 2022-2026 роки
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення
воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих
бюджетів у період воєнного стану», Бюджетного кодексу України та з метою
підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню
Гребінківської міської територіальної громади, забезпечення ефективного
функціонування комунального некомерційного підприємства «Гребінківська
міська лікарня», виконавчий комітет Гребінківської міської ради:
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до Програми Гребінківської міської територіальної
громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства
Гребінківська міська лікарня» та покращення надання населенню медичних
послуг на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії Гребінківської
міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 773, а саме:
1.1 У розділі 6 «Напрямки діяльності та заходи програми» в графі «Обсяги
фінансування (вартість), тис.грн» в 2022 році:
зменшити пункт 8 заходів «Капітальний ремонт» на 200 тис.грн;
збільшити пункт 5 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на
93,8 тис.грн;
збільшити пункт 6 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на
106,2 тис.грн.
1.2 У зв’язку із внесеними змінами Програму Гребінківської міської
територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного
підприємства «Гребінківська міська лікарня» та покращення надання
населенню медичних послуг на 2022 - 2026 роки викласти в новій редакції, що
додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Зінченка В.М.
Міський голова

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням 11 сесії VIІI скликання
Гребінківської міської ради
від 23 липня 2021 року № 773
(в редакції рішення
Виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
14 квітня 2022 р. № )

Програма
Гребінківської міської територіальної громади
розвитку та підтримки комунального
некомерційного підприємства «Гребінківська міська
лікарня» та покращення надання
населенню медичних послуг
на 2022-2026 роки

ПАСПОРТ
Програми Гребінківської міської територіальної громади розвитку та
підтримки комунального некомерційного підприємства « Гребінківська
міська лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг
на 2022-2026 рік
Виконавчий комітет Гребінківської міської
1. Ініціатор розроблення Програми ради
КНП «Гребінківська міська лікарня»
Конституція України, Закон України
Підстава для розроблення
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
2.
програми
Бюджетний кодекс України
Виконавчий комітет Гребінківської міської
3. Розробник Програми
ради
4. Співрозробники Програми
КНП «Гребінківська міська лікарня»
5. Відповідальні виконавці
КНП «Гребінківська міська лікарня»
Програми
Виконавчий комітет Гребінківської міської
6. Учасники Програми
ради
КНП «Гребінківська міська лікарня»
7. Термін реалізації Програми
2022-2026 роки
Бюджет Гребінківської міської
8. Джерела фінансування Програми
територіальної громади
Загальний обсяг коштів бюджету
Гребінківської міської
9.
52288,59
територіальної громади для
реалізації Програми, тис.грн
Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та
підтримки комунального некомерційного підприємства « Гребінківська
міська лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг
на 2022-2026 роки
1.

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.
Відповідно до 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
території Гребінківської міської територіальної громади. Причинами такого стану
справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність
транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.
На території міста діє комунальне некомерційне підприємство
«Гребінківська міська лікарня», яка надає вторинну спеціалізовану медичну
допомогу з 07.12.2018 року. З 01.04.2019 року фінансування лікувальної
установи відбувається Національною службою здоров’я згідно направлення
сімейних лікарів до вузькопрофільних фахівців. При цьому Міністерством
охорони здоров’я України розробляються критерії надання медичної допомоги
для центральних лікарень.
Постійне недостатнє фінансування медичної галузі веде до нестачі
коштів для поточних ремонтів приміщень та придбання сучасного обладнання,
повноцінної роботи лікувальної установи та надання якісної медичної допомоги
жителям Гребінківської міської територіальної громади, в неповній мірі
забезпечення поліклінічного та стаціонарного відділень оргтехнікою та
комп’ютерами, спеціалізованими програмами, підключенням до мережі
Інтернету.
На протязі останніх 10-ти років не вирішується питання придбання
автотранспорту в міській лікарні, що загрожує життя пацієнтів при
транспортуванні за межі громади, в неповній мірі вирішується кадрове питання,
молодь після закінчення вищих медичних учбових закладів не повертається
працювати в місто. Станом на 01.07.2021 року із загальної кількості працюючих
лікарів - 40% пенсійного віку, тому заохочення молодих фахівців які матеріально
так і житлом є актуальним і на сьогодні.
2.

Визначення мети програми

Метою програми є об’єднання зусиль міської ради, керівників
підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території
Гребінківської міської територіальної громади в напрямку покращення якості та
тривалості життю жителів громади, підвищення доступу сільського населення
до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх необхідним медичним
обладнанням відповідно до Примірного табеля оснащення, комп’ютерною та
оргтехнікою, автотранспортом, поліпшення умов праці працівників, що
допоможе покращити якість життя та збільшити тривалість життя населення
Гребінківщини.
3.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
етапи виконання програми

Медична допомога жителям Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися

роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового
фінансування з місцевого бюджету.
Оптимальним варіантом розв’язання проблем є:
- розвиток вторинної медичної допомоги як лікарні планового лікування
згідно рішення госпітального округу;
- 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, виявлення онкологічних захворювань
та продовження активного довголітті 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
вторинної медичної допомоги.
Програма розрахована на реалізацію заходів в 2022-2026 роках.
4.

Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями функціонування та розвитку вторинної медичної
допомоги населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026
роки є:
- збереження і покращення здоров’я населення;
- гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;
- будівництво,
реконструкція,
проведення
ремонту,
оснащення
обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язки та створення умов для
заохочення медичного персоналу та випускників медичних освітніх закладів до
проживання та професійної діяльності на території Гребінківської міської
територіальної громади;
- удосконалення організації медичної допомоги та розвиток вторинної
медичної допомоги;
- удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров’я.
- проведення профілактичних медичних оглядів працівників бюджетних
закладів та установ

Виконання заходів Програми дасть змогу:
1. Підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою
подолання несприятливих демографічних тенденцій.
2. Удосконалити роботу поліклінічного відділення та привести до
нормативів роботу стаціонарного відділення.
3. Сформувати систему надання населенню високоякісної медичної
допомоги на вторинному рівні.
4. Забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріальнотехнічної бази та її модернізації згідно табелів оснащення та нормативів.
5.

Фінансування програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків,
затверджених рішенням сесії Гребінківської міської ради у відповідності до
заходів передбачених Програмою.

6. Напрямки діяльності та заходи програми
№
п/п
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10

Найменування
заходів

Виконавець

Термін
виконання

Джерела
фінансування

Продукти
харчування
Оплата комунальних
послуг та
енергоносіїв
(водопостачання та
водовідведення,
електроенергія,
природній газ)
Виплата пенсій і
допомоги
Інші виплати
населенню (втому
числі пільгові
медикаменти)
Медикаменти та
КНП
перев’язувальні
«Гребінківська
матеріали
міська лікарня»
Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар
Придбання
обладнання, тощо
Капітальний ремонт
Оплата праці (в т.ч.
стимулюючі
виплати)
Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних)
програм, не
віднесені до заходів
розвитку

Міський голова

2022

2023

2024

2025

2026

Разом

31,86

33,54

35,22

36,99

38,84

176,45

5412,0

Бюджет
Гребінківської
міської
2022-2026
територіальної
роки
громади та кошти
спецфонду
Гребінківської
міської лікарні

Обсяги фінансування (вартість),
тис.грн.

4385,36 4604,63 4834,86 5076,60

23066,08

37,17

39,14

41,10

43,15

45,31

205,87

371,10

391,40

410,97

431,52

453,09

2058,08

200,00

111,83

117,42 123,29

129,46

588,20

212,40

111,83

117,42 123,29

129,46

588,20

243,40

782,80

821,94 863,04

906,19

4117,37

114,63

1118,29 1174,20 1232,91 1294,56

5881,95

2675,31 2932,14 3131,53 3319,42 3518,58

15576,98

5,31

5,59

5,87

6,16

Очікувані результати

6,47
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29,41

Підвищення
ефективності роботи
закладу охорони
здоров’я, належне
надання медичної
допомоги та
зменшення кількості
захворювання
населення

