
проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять перша сесія 
Сьомого скликання

Рішення

від 21 грудня  2019 року 
с. Нижня Сироватка

Про затвердження місцевої програми розвитку
«Здоров’я населення» на 2020 рік 
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області

Відповідно до статті  28 та 59 Закону України «Про місце самоврядування в
Україні»,  статті  91  Бюджетного  кодексу,  з  метою  забезпечення   розвитку
охорони здоров’я  в  умовах реформування галузі  та  зв’язку  з  автономізацією
закладів  охорони  здоров’я  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Затвердити   місцеву програму розвитку «Здоров’я населення» на 2020 рік 
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області 
(додається)
2. Контроль за виконанням   даного   рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування  соціально  –  економічного  розвитку,
бюджету,  фінансів,  житлово  –  комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Проект

Додаток
До рішення ________________ сесії
_____________________скликання
Нижньосироватської сільської ради 
сумського району Сумської області
від «____»_____________     202___ р.

Місцева програма розвитку 
 «Здоров’я населення» 

на 2020 рік
Нижньосироватської сільської ради  
Сумського району Сумської області 

с. Нижня Сироватка



2020
Сільська цільова програма розвитку охорони здоров’я на 2020 рік

1. Паспорт програми
1. Назва Програми Місцева програма розвитку «Здоров’я населення» 

на 2020 рік Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області 

2. Ініціатор розроблення 
Програми

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка»НСР

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розроблення Програми

Наказ від 23.12.2020р. №___-ОД
по КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка»НСР

4. Головний розробник 
Програми

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка»НСР

5. Відповідальний виконавець КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка»НСР

6. Термін реалізації 2020 рік
7. Мета Програми Профілактика  та  раннє  виявлення

захворювань,  зниження  смертності  населення,
підвищення  якості  та  ефективності  надання
медичної  допомоги  сільському   населенню,
зміцнення  здоров’я,  збільшення  тривалості
активного  та  працездатного  віку.  Зацікавлення
медичних працівників до більш ефективної роботи
через запровадження місцевих стимулів праці.

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього тис. грн. 5672,0
в тому числі:
Коштів місцевого 
бюджету(орієнтовно) 1308,2
Коштів державного 
бюджету(орієнтовно) 4363,8

9. Очікувані результати Виконання Програми дасть змогу:
- Наблизити первинну медичну допомогу до 

пацієнтів та збільшити кількість пролікованих на
цьому рівні медичної допомоги;

- Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови 
в амбулаторії;

- Забезпечить гідний нагляд та допомогу 
пацієнтам, що перебувають на амбулаторному 
лікуванні;

- Створити передумови для покращення кадрового
забезпечення, ефективної роботи медичного 
персоналу та гідної оплати праці.

10. Ключові показники 
ефективності

- Річні витрати на одного мешканця громади;
- Показник смертності населення;
- Кількість заключних декларацій

Програма розроблена відповідно до чинного законодавства  та нормативних актів,
а саме:

- Конституція України;
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про охорону дитинства»;
- Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;



- Закон  України  «Про  державні  фінансові  гарантії  медичного  обслуговування
населення»;

- Закон  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я»;

- Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у
сільській місцевості»;

- Розпорядження КМУ від 30.11.2016 року № 1013р «Про схвалення Концепції реформи
фінансування системи охорони здоров’я»;

- Наказ МОЗ України від 26.01.2018 року №148 «Про затвердження Примірного табеля
матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я»;

- Наказ МОЗ України від 19.03.2018 року №504 «Про затвердження Порядку надання
первинної медичної допомоги.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Здоров’я  людини  є  самим  важливим  для  кожної  людини,  визначає  перспективи  її

сталого розвитку та благополуччя, становить основу національної безпеки держави.
В умовах  реформування системи охорони здоров’я  набуває  особливої  актуальності

проблема  забезпечення  населення  доступними  та  якісними  медичними  послугами,
збереження  закладів  охорони  здоров’я  на  селі,  їх  розвиток  та  забезпечення  населення
життєво важливими лікарськими засобами.

Зниження рівня забезпечення населення медичною допомогою загрожує зростанням
соціального напруження та виникнення конфліктних ситуацій в громаді.

Після  короткотривалого  періоду  стабілізації  демографічна  ситуація  в
Нижньосироватській ОТГ, як і  в  цілому в державі,  продовжує погіршуватись.  Знижується
показник  народжуваності,  що  в  свою  чергу  впливає  на  показник  природного  приросту
населення.

На  фоні  несприятливої  соціально-економічної  ситуації,  негативних  демографічних
змін,  воєнних  дій  на  сході  України,  відбувається  подальше  погіршення  стану  здоров’я
населення.

Невідповідність  амбулаторії  санітарно-гігієнічним,  будівельним нормам,  недостатнє
матеріально-технічне забезпечення вимогам сучасних стандартів діагностики та лікування не
дає можливості впроваджувати нові технології.

Відсутність суспільного усвідомлення громадян щодо відповідальності за стан свого
здоров’я, мотивації  щодо його збереження та ведення здорового способу життя, сприяють
поширенню  серед  населення  соціально  значимих  захворювань  (гіпертонічна  хвороба,
ішемічна хвороба серця, онкологія, цукровий діабет, алкоголізм то що).

Зростає потреба у паліативній допомозі,  яка надається закладами охорони здоров’я
первинного рівня.

Недосконалість  законодавчо-правової  бази  сфери  охорони  здоров’я  в  умовах
реформування  галузі  створює  умови  для  виникнення  багатьох  суперечливих  ситуацій  та
непорозумінь  між  лікувальними  закладами,  різними  рівнями  виконавчих  органів  влади,
пацієнтами та лікарями.

Сучасні  вимоги  до  економічного  витрачання  та  збереження  енергоресурсів,
покращення  екологічного  стану  сільського  середовища  мають  бути  одним  х  важливіших
факторів,  що  враховуються  при  проведенні  будівництва  нових  об’єктів  ЗОЗ,  організації
роботи автотранспорту амбулаторії.

Розв'язання  низки  проблем  медичної  галузі  села  потребує  розробки  та  реалізації
сільської цільової програми розвитку охорони здоров’я.



3. Визначення мети Програми
Метою  програми  є  попередження  та  раннє  виявлення  захворювань,  зниження

смертності населення, підвищення якості надання первинної медико-санітарної допомоги у
АЗПСМ  с.  Нижня  Сироватка  та  АЗПСМ  с.  Старе  Село,  зміцнення  здоров’я  населення,
покращення матеріально-технічної бази підприємства.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності
Розв’язання  проблеми  можливе  шляхом  запровадження  комплексного  підходу  та
виконання наступних завдань:

 Капітальний ремонт будівель амбулаторій у  с. Нижня Сироватка, та с. Старе Село ;

 Придбання медичного автотранспорту у  с. Нижня Сироватка, та с. Старе Село ;

 Укомплектування амбулаторії сучасним медичним обладнанням, меблями;

  Утепленням стін будівель та ремонт покрівлі амбулаторій;

 Реалізація урядової програми «Доступні ліки»;

 Впровадження електронного документообігу, формування реєстру пацієнтів та єдиного
медичного простору;

 Впровадження новітніх медичних технологій, стандартів діагностики та лікування;

 Впровадження заходів енергозбереження в ЗОЗ;

 Розробка та затвердження заходів заохочення лікаря та медичного персоналу.

5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:

- Наблизити первинну медичну допомогу до населення Нижньосироватської ОТГ;
- Зменшити чергу до лікаря;
- Спростити процеси отримання медичної інформації про пацієнтів;
- Зменшити кількість ускладнень найбільш поширених захворювань;
- Забезпечити належні санітарно-гігієнічні вимоги в амбулаторії;
- Забезпечить гідний нагляд та медичну допомогу паліативним хворим;
- Створить умови для заохочення медичного персоналу.

6. Обсяги та джерела фінансування
тис. грн.

Всього
Державний бюджет 4363,8
Місцевий бюджет 1308,2
Всього 5672,0

7. Строки та контроль за ходом виконання Програми
Контроль  за  виконанням  заходів,  завдань  та  досягненням  очікуваних  результатів

Програми  здійснюється  виконавчим  комітетом  Нижньосироватської  сільської  ради  та
адміністрацією КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка».

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка»НСР  щорічно звітують на виконкомі
сільської ради про стан та результати виконання Програми.

Сільський голова В.Ю.Суспіцин



Додаток 1

Завдання та заходи місцевої програми розвитку  «Здоров’я  населення» на 2020 рік
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області 

№
з/п

Найменування завдання Найменування заходу Джерела
фінансування

Орієнтовна
потреба коштів

тис. грн.

2020 рік

1. Виплата заробітної  плати Виплата обов`язкових, стимулюючих
виплат, премій.

Місцевий 
бюджет 

593,5

2. Нарахування на заробітну плату Виплата нарахувань на заробітну 
плату

Місцевий 
бюджет 

136,5

3. Придбання  предметів,  матеріалів,
обладнання та інвентарю

-  господарчих,  будівельних,
електротоварів,  меблів  та  інших
малоцінних предметів;

-  паливно-мастильних  матеріалів,
запчастин до транспортних засобів;

-  придбання  комплектувальних
виробів  і  деталей  для  ремонту всіх
видів виробничого та невиробничого
обладнання;

-  канцелярського  та  письмового
приладдя; бланків, паперу та ін.;

- інших товарів.

Місцевий 
бюджет 

150,4

4. Придбання  медикаментів  та
перев’язувальних матеріалів

- лікарських засобів;

-  виробів медичного призначення;

- дрібний медичний інвентар;

- малоцінне медичне обладнання. 

Місцевий 
бюджет 

192,0

5. Продукти харчування - Забезпечення
безкоштовними  молочними
сумішами дітей віком до 3-х років з
сімей  які  мають  таке  право
відповідно до чинного законодавства

Місцевий 
бюджет 

24,0

6. Оплата послуг (крім комунальних): -  згідно  заключених  договорів  на
оплату послуг.

Місцевий 
бюджет 

88,0

7. Видатки на відрядження - Оплата  відряджень  та
відшкодування  працівникам
витрат  пов’язаних  з
проїздом на курси, навчання
тощо.

Місцевий
бюджет

3,8



8. Оплата  комунальних  послуг  та
енергоносіїв

-  оплата  водопостачання  і
водовідведення;

- оплата електроенергії;

-  оплата  газу  природного,  розподіл
газу;

-оплата інших енергоносіїв.

Державні

кошти 

5,5

153,9

83,8

120,6

9. Інші виплати населенню Відшкодування витрат,  пов’язаних з
відпуском  лікарських  засобів
безоплатно  і  на  пільгових  умовах
громадянам,  які  мають  на  це  право
відповідно до законодавства.

Місцевий 
бюджет 

120,0

10. Капітальний ремонт інших об`єктів - Капітальний  ремонт
приміщення АЗПСМ 
с. Нижня Сироватка.

- Капітальний ремонт покрівлі
АЗПСМ 
с.  Нижня  Сироватка,
АЗПСМ с. Старе Село

Державний 
бюджет

Державний 
бюджет

2000,0

2000,0

Всього 5672,0

Сільський голова В.Ю.Суспіцин


