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1.1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТНРИСТИКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМІРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» 

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК  
 

 

 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми КНП «Новоселицька лікарня» 

Новоселицької міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України 

3. Розробник Програми КНП «Новоселицька лікарня» 

Новоселицької міської ради 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний     виконавець 

Програми 

КНП «Новоселицька лікарня» 

Новоселицької міської ради 

6. Учасники Програми Новоселицька міська територіальна 

громада,  КНП «Новоселицька лікарня». 

7. Термін реалізації Програми 2022рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Новоселицька міська територіальна 

громада, КНП «Новоселицька лікарня». 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього: 

99 700,0 тис. грн. 

9.1. у тому числі бюджетних коштів 

- бюджети територіальних громад 7 285,0 тис.грн. 

- кошти з Національної Служби здоровʼя 

для КНП «Новоселицька лікарня» 

91 434,0 тис. грн. 

- плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

720,0 тис.грн. 

- інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ 

160,0 тис.грн. 

- інші надходження 101,0 тис. грн. 

10. Основні джерела фінансування 

Програми 

Бюджет територіальної громади, кошти з 

Національної Служби здоровʼя для КНП 

«Новоселицька лікарня»,  плата за послуги, 

що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю,  інші 

джерела власних надходжень бюджетних 

установ,  інші надходження 
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1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВʼЯЗАННЯ ЯКОЇ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Комунального некомерційного 

підприємства «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради є надання медичної 

допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно до законодавчих 

актів України. 

Заклад має поліклінічні та стаціонарні підрозділи. Відповідно до звіту за 9 

місяців 2021 року амбулаторно-поліклінічним підрозділом проведено 91,9 тис. 

відвідувань (чоловіків-42641; жінок-49259). Стаціонарна допомога надається на 235 

ліжках. За 9 місяців 2021 року проліковано 3 162 осіб (чоловіків-1347; жінок-1815), 

проведено 1 591(чоловіків-738; жінок-853) оперативних втручань (стаціонарно та 

амбулаторно). Виконання плану ліжко-днів 9 місяців 2021 року склало 37,0 %. 

За останні роки покращилось матеріально - технічне та медикаментозне 

забезпечення. Однак залишається ряд проблем, а саме: зберігається ріст смертності 

на фоні зниження народжуваності, що в цілому погіршує демографічні показники та 

зменшує природний приріст населення; зберігається ріст поширеності хронічних 

неінфекційних захворювань за рахунок хвороб системи кровообігу, а саме 

артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, цереброваскулярних хвороб, 

злоякісних новоутворень, хвороб ендокринної системи та шлунково - кишкового 

тракту. Зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я серед молоді, росту 

соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу, ВІЛ/СНІДу. Зниження 

престижу професії приводить до збільшення навантаження на лікарів, що погіршує 

якість та своєчасність надання медичної допомоги. 

 

1.3.МЕТА ПРОГРАМИ 
Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства 

«Новоселицька лікарня» є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення 
та відновлення здоров’я населення. 

Основними завданнями програми є: 

• забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому 

кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної 

допомоги; 

• покращення якості лікувально-профілактичної допомоги, а саме профілактики, 

діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я; 

• удосконалення лікувального процесу; 

• забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності 

населення; 

• надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на 

безкоштовній та платній основі у випадках та на умовах, визначених законами 

України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх 

виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на 

підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування; 

• укріплення та оновлення матеріально-технічної бази відповідно до табелів 

оснащення; 

• впровадження нових інноваційних методів лікування; 
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• покращення кадрового забезпечення шляхом залучення нового персоналу та 

проведення перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації наявних кадрів; 

• підвищення престижу праці медичних працівників шляхом матеріального 

стимулювання; 

• впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та 

сучасних інформаційних технологій в діяльності; 

• підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 

матеріальних ресурсів. 

1.4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВʼЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 

СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Головними шляхами розв’язання проблем Програми є безумовне 

дотримання бюджетного законодавства, законодавчих та нормативних 

документів з питань організації надання поліклінічно-амбулаторної та 

стаціонарної допомоги населенню. З цією метою буде реалізований комплекс 

заходів, спрямованих на: 

- утворення нових та обслуговування діючих робочих місць користувачів 

комп’ютерної програми та криптографічного захисту інформації; 

- зростання інформованості населення щодо питань профілактики, 

діагностики та лікування найпоширеніших захворювань, формування здорового 

способу життя; 

- створення умов для отримання населенням оперативної інформації про 

діяльність лікарні; 

- забезпечення підвищення професійної підготовки медичних працівників; 

- забезпечення комп’ютерною технікою та забезпечення доступу до мережі 

інтернет; 

- забезпечення закладів згідно вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки; 

- своєчасне і якісне забезпечення населення медичними послугами з 

надання поліклінічно-амбулаторної та стаціонарної допомоги ; 

-  профілактику інфекційних захворювань; 

- придбання обладнання, устаткування та засобів для КНП «Новоселицька 

лікарня» відповідно до основного та додаткового списку Примірного табелю 

матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я, які надають 

поліклінічно-амбулаторну та стаціонарну допомоги, включаючи офісні меблі, 

комп’ютерне обладнання, транспортні засоби, витрати на їх утримання та 

обслуговування; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів в КНП «Новоселицька 

лікарня», здійснення енергозберігаючих заходів; 

- забезпечення комунальними послугами та енергоносіями  КНП 

«Новоселицька лікарня». 

Програма діє упродовж 2022 року. 

1.5.РЕСУРСНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМІРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» 

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК  
 (ТИС.ГРН) 
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Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

2022рік Всього витрат на 

виконання 

Програми 

Обсяг ресурсів всього, в тому  

числі: 

99 700,0 

 
99 700,0 

Бюджет територіальної громади 7 285,0 7 285,0 

Кошти з Національної Служби 

здоров»я для КНП 

«Новоселицька лікарня» 

91 434,0 91 434,0 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно 

з їх основною діяльністю 

720,0 720,0 

Інші джерела власних 

надходжень бюджетних установ 

160,0 160,0 

Інші надходження 101,0 101,0 
 
 
 

1.7.СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Відповідальним виконавцем та організаційне супроводження Програми 

здійснює  КНП «Новоселицька лікарня». 

Про хід виконання  Програми КНП «Новоселицька лікарня». звітує на сесії 

міської ради. 
 
 

 
Міський голова                                                                         Марія НІКОРИЧ 

 
 
 
 
 
 



             ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМІРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» НОВОСЕЛИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК  

 
 

№ 

п/п 

Назва показника одиниця Дані на 
початок дії 
програми 

2020 2021 2022 Всього за 
період дії 
програми 

1.5.1 Показники продукту програми 

1 Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах тис.од. 8,4 8,6 8,4(чоловіків-3864; 

жінок-4536) 
8,4 8,4 

2 Кількість лікарських відвідувань тис.осіб 122,5 125,0 122,5(чоловіків-56840; 

жінок-65660) 
122,5 122,5 

3 Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах тис.од. 38,6 32,4 38,6(чоловіків-16443; 

жінок-22157) 
38,6 38,6 

4 Кількість пролікованих хворих у стаціонарах осіб 4215 3456 4215(чоловіків-1795; 

жінок-2420) 
4215 4215 

1.5.2. Показники ефективності програми 

1 Завантаженість ліжкового фонду в денних 
стаціонарах 

днів 262,5 428,9 262,5 262,5 262,5 

2 Завантаженість ліжкового фонду у 

звичайних стаціонарах 
днів 

123,2 137,7 123,2 123,2 123,2 

3 Середня тривалість лікування в 

стаціонарі одного хворого 
днів   8,8 9,2 8,8 8,8 8,8 

1.5.3.Показники якості програми   

1 Рівень виявлення захворювань на ранніх 
стадіях 

% 35,5 36,1 35,5 35,5 35,5 

2 Зниження рівня захворюваності порівняно з 
попереднім роком 

% 6153,6 13377,4 6153,6 6153,6 6153,6 
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3 Зниження показника летальності % +3,2 0,5 +3,2 +2,5 +2,5 

  

                                                        
                                    

1.6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМІРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» НОВОСЕЛИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК  

 
 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн.  

Очікуваний результат 

1. Організаційні 

заходи 

1.1. Утворення нових та 

обслуговування діючих 

робочих місць користу-

вачів Комп’ютерної 

програми «Health24»  та 

криптографічного 

захисту інформації 

2022 рік КНП 

«Новоселицька 

лікарня» 

 

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня» 

 

420,0 Забезпечення лікарів 

комп’ютеризованим 

робочим місцем 

  1.2. Підготовка та вис-

вітлення через засоби 

масової інформації 

матеріалів з питань 

охорони і зміцнення 

здоров’я, формування 

здорового способу 

життя, важливості його 

дотримання, небезпеки 

шкідливих звичок тощо 

Щоквартально 

упродовж дії 

програми 

 КНП 

«Новоселицька 

лікарня» 

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня»  

35,0 Зростання 

інформованості 

населення щодо питань 

профілактики, 

діагностики та лікування 

найпоширеніших 

захворювань, 

формування здорового 

способу життя 

  1.3. Створення та 2022рік КНП Плата за послуги, що 10,0 Населення району буде 



 8 

підтримка офіційного 

сайту КНП 

«Новоселицька лікаря» 

  

«Новоселицька 

лікарня» 

 

надаються бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю  

отримувати оперативну 

інформацію про 

діяльність лікувального 

закладу 

  1.4. Забезпечення 

підвищення професійної 

підготовки медичних 

працівників 

Постійно 

 

 

 

КНП 

«Новоселицька 

лікарня» 

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня» 

 

250,0 Підвищення кваліфікації 

лікарів  

  1.5 Забезпечення 

закладів згідно вимог 

законодавства у сфері 

цивільного захисту, 

техногенної та пожежної 

безпеки  

2022рік КНП 

«Новоселицька 

лікарня» 

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня» 

250,0 Запобігання виник-

нення надзвичайних 

ситуацій, недопущення 

наражання життя 

пацієнтів та працівників 

на небезпеку. 

  Всього за напрямом 

діяльності 

  Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня» 
 

Плата за послуги, що 

надаються 

бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю  
 

 

955,0 
 

 

 

 
 

10,0 

 

 

 

 

2. Забезпечення 

населення 

поліклінічно-

амбулаторної 

та 

2.1. Придбання інстру-

ментарію, медикамент-

тів, перев’язульного 

матеріалу, інших 

витратних матеріалів та 

2022 рік КНП 

«Новоселицька 

лікарня»  

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня» 
 

 

 

10 200,0 

 

 

Підвищення рівня 

поліклінічно-

амбулаторної та 

стаціонарної допомоги 
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стаціонарної 

допомоги 

виробів медичного 

призначення для 

проведення діагности-

ки, профілактики та 

лікування найбільш 

поширених хвороб, 

травм, отруєнь, патоло-

гічних, фізіологічних 

станів, а також прид-

бання дезінфекційних 

засобів 

Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ  

 

50,0 

        

  2.2. Забезпечення 

профілактики 

туберкульозу  

2022 рік КНП 

«Новоселицька 

лікарня»  

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня»  

 

 

 

400,0 

 

 

 

Зниження 

захворюваності на 

туберкульоз 

 

  2.3. Забезпечення 

громадян харчуванням, 

які проходять лікування  

в стаціонарних 

відділенях 

2022 рік КНП 

«Новоселицька 

лікарня» 

  

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня»  

880,0 

 

Поліпшення 

забезпечення громадян 

харчуванням, які 

проходять лікування  в 

стаціонарних відділенях 

  Всього за напрямом 

діяльності 

  Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня»  

 

Інші джерела власних 

 

              11 480,0 

 

 

 

50,0 

 



 10 

надходжень 

бюджетних установ 

 

3. Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

лікарні, 

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

3.1. Придбання облад-

нання, устаткування та 

засобів для лікарні 

відповідно до основного 

та додаткового списку 

Примірного табелю 

матеріально-технічного 

оснащення закладів 

охорони здоров’я 

включаючи офісні меблі, 

комп’ютерне 

обладнання, транспортні 

засоби, витрати на їх 

утримання та 

обслуговування 

2022 рік КНП 

«Новоселицька 

лікарня»  

 

Інші надходження  

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня»  

 

101,0 

 

 

9 500,0 

 

 

 

 

Підвищення рівня 

надання поліклінічно-

амбулаторної та 

стаціонарної допомоги 

  3.2. Проведення 

капітальних та поточних 

ремонтів лікарні, 

здійснення 

енергозберігаючих 

заходів 

2022 рік КНП 

«Новоселицька 

лікарня»  

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня»  

Місцевий бюджет  

 
 

 

3 000,0 

 

 

1 000,0 

 

Створення належних 

умов для надання 

поліклінічно-

амбулаторної та 

стаціонарної допомоги 

  3.3. Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 

КНП «Новоселицька 

лікарня»  

2022 рік Новоселицька 

міська рада, 

сільські 

територіальні 

громади, КНП 

«Новоселицька 

лікарня»  

 

Місцевий бюджет  

 
 

             6 285,0 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до 

Бюджетного кодексу в 

місцевих бюджетах 

будуть передбачені 

кошти на оплату 

комунальних послуг та 

енергоносіїв КНП 

«Новоселицька лікарня» 
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  Всього за напрямом 

діяльності 

  Інші джерела власних 

надходжень 

бюджетних установ  

 

Місцевий бюджет  

 

Кошти з Національної 

Служби здоровʼя для 

КНП «Новоселицька 

лікарня»  

101,0 

 

 

 

 7 285,0 

 

 

12 500,0 

 

              

 

 Всього  Кошти з Національної Служби здоровʼя для КНП 

«Новоселицька лікарня» 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю  

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

 

Місцевий бюджет  

 

 

 

24 935,0 

 

 

10,0 

 

 

151,0 

 

7 285,0 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                      Марія НІКОРИЧ 

 


