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ПРОГРАМА 

підтримки матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я розташованих на території 

Новоселицької МТГ і надання фінансової 

допомоги для лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань  на 2022 рік. 
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1. Загальна характеристика Програми 

№п/п Ініціатор розроблення Програми КНП «ЦПМСД «Промінь 

здоров’я» 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Рішення ___ сесії міської ради 

від __грудня  2021 року 

№__/__ 

3. Розробник програми КНП «ЦПМСД «Промінь 

здоров’я» 

4. Співрозробники  Програми немає 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

КНП «ЦПМСД «Промінь 

здоров’я» 

6. Учасники Програми Новоселицька міська рада 

7. Терміни  реалізації  Програми  2022 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів,які 

приймають участь у виконанні 

Програми  

МБ Новоселицької міської 

ради, бюджети  територіальних 

громад, інші джерела, не 

заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього (тис.грн.) 

3260,145 

 

10. Основні джерела фінансування 

Програми 

МБ Новоселицької міської 

ради 

 

2. Загальні положення 

 

 Програма  розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Промінь здоров’я»»    (далі - Програма), розроблена на підставі ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91 Бюджетного 

кодексу України. 

 З метою виконання Програми планується забезпечити розвиток та 

фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Промінь здоров’я»»  шляхом надання 

трансфертів.  

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Промінь здоров’я»»,  оновлення  його матеріально - 

технічної бази та створення належних умов для розвитку первинної медико-

санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності 

медичного обслуговування населення. 

 

3. Проблеми, на розв’язання  яких спрямована Програма 

 

 Одним із завдань реформи медичної галузі  Новоселиччини  є 

підвищення доступності медичної допомоги в першу чергу сільському 

населенню, яку надають сімейні лікарі. 



  Реформування галузі охорони здоров’я Новоселиччини, здійснення 

належного обсягу наданням медичної допомоги чоловікам та жінкам громади  

вимагає суттєвого покращання. 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, 

мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність 

оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій 

та програм. 

Відмічається зростання загального тягаря хвороб. Викликає 

занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я дорослого населення та 

молоді, збільшення частоти хвороб серцево-судинної системи, соціально-

значущих хвороб, онкологічних захворювань. 

Захворюваність на інфекційні хвороби залишається також високою. 

Існує загроза поширення крапельних, особливо небезпечних, зоонозних 

інфекцій та паразитарних хвороб. 

Відмічається високий рівень захворюваності на цукровий діабет, його 

ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності. 

Цукровий діабет є соціальною проблемою, для розв’язання якої 

необхідна фінансова підтримка, координація зусиль усіх центральних та 

місцевих органів виконавчої влади. 

Дані про хворих що потребують фінансової допомоги 

№ п.п Вид  

2022 рік 

Всього, 

осіб 

з них 

чоловіки жінки 

1 Особи з інвалідністю 53 28 25 

2 

Діти з груп підвищеного 

ризику захворювання на 

туберкульоз 

394 177 217 

3 

Хворі з хронічними 

захворюваннями нирок 

(гемодіаліз) 

4 4 0 

4 Трансплантовані хворі 1 0 1 

5 
«Дитина з інвалідністю» 

підгрупи А 
1 1 0 

6 

Окремі групи населення за 

певними категоріями 

захворювань, що 

потребують безкоштовне 

лікування 

5896 2944 2952 

7 
Діти з рідкісними (орфанні) 

захворюваннями 
3 1 2 

Разом 6352 3155 3197 

 

4. Мета Програми 

 

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування 

галузі охорони здоров’я громади необхідно забезпечити потреби  чоловіків і 

жінок  у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні. 

Метою Програми є : 

- забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та 

смертності чоловіків і жінок, шляхом формування і налагодження 



ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 

високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини. 

- покращення матеріально-технічної бази лікувально-

профілактичних закладів первинної; 

- підвищення рівня соціального захисту чоловіків і жінок 

Новоселицької ОТГ, належного забезпечення лікарськими засобами хворих 

проживаючих на території Новоселицької об’єднаної громади. 

         

   5. Фінансове забезпечення та строки виконання Програми 

 

  Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання програми  є 

Новоселицька міська рада, відповідальним виконавцем Програми - КНП 

«ЦПМСД «Промінь здоров’я». 

Фінансування Програми  здійснюється в межах бюджетних призначень, 

встановлених рішенням Новоселицької міської ради  про міський  бюджет на 

2022-й рік.  

Протягом року обсяг фінансування за рахунок коштів міського  бюджету 

Новоселицької міської ради може змінюватися відповідно до рішення сесії 

сільської  Новоселицької міської ради про внесення змін до показників, 

виходячи з наявного ресурсу .  

 

Ресурсне забезпечення Програми 

(ТИС.ГРН) 

Джерела фінансування Програми 

Всього витрат на 

виконання 

Програми 

1 3 

Обсяг ресурсів, всього 3260,145 

у тому числі,   

міський бюджет : 3260,145 

бюджети  територіальних громад 

 Придбання технічних засобів для інвалідів, зних  : 570,840 

- для дітей 168,240 

- для дорослих 402,600 

-придбання туберкуліну 29,250 

-пільгове та безоплатне лікування окремих груп 

населення за певними категоріями захворювань 
1049,488 

-безкоштовним лікуванням дитини хворої на 

рідкісні (орфанні) захворювання  
42,500 



-надання фінансової допомоги хворому з 

хронічною нирковою недостатністю Кознюк А.М. 
152,000 

-надання фінансової допомоги хворій з 

трансплантованою ниркою Олійник С.І. 
235,000 

-надання фінансової допомоги хворій дитині Чеука  

О.О. (с.Маршинці) 
31,000 

Всього за напрямом діяльності 2110,078 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1150,067 

Всього за напрямом діяльності 1150,067 

 

Програма буде діяти  протягом 2022 року. 

             

6. Завдання, заходи Програми та результативні показники 

 

     Запровадження Програми дозволить забезпечити неухильне 

виконання заходів Програми з покращення умов праці медичних працівників 

та розв’язання проблеми належного забезпечення лікарськими засобами 

чоловіків та жінок територіальної громади, що запобігатиме соціальній 

напрузі і врятує людські життя. 

    Запропонована модель створить умови для покращення якості 

надання медичних послуг, створить передумови до безперешкодного 

забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами,зменшить соціальну 

напругу серед зазначеної категорії населення, покращить показники 

первинного виходу на інвалідність та смертність. 

 Також, зазначена Програма передбачає якісно новий рівень 

забезпеченості хворих необхідними лікарськими засобами в 2022 році за 

рахунок відповідного планування та забезпечення видатків на охорону 

здоров’я міського бюджету Новоселицької міської ради. 

   Виконання затрат, зазначених заходів Програми дозволить досягти: 

- покращення якості надання медичних послуг та умов праці медичних 

працівників; 

- покращення якості та збільшення тривалості життя чоловіків і жінок, 

які потребують медикаментозного забезпечення; 

- створення сталого рівня забезпеченості ліками хворих. 

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
 

Організація виконання Програми покладається на КНП «Центр 

«ПРОМІНЬ ЗДОРОВ’Я»,  яке забезпечує та несе відповідальність за 

реалізацію її заходів. Про хід виконання завдань Програми «Центр «ПРОМІНЬ 

ЗДОРОВ’Я» звітує на сесії Новоселицької міської ради. 

 

Міський голова                                                                         Марія НІКОРИЧ 
 


