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Про затвердження Програми підвищення 
якості надання медичних послуг 
населенню Вороновицької  територіальної 
громади на 2021 рік 
 

З метою підвищення доступності та якості надання первинної медико-

санітарної допомоги населенню Вороновицької громади, відповідно до 

статей 26 та 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 91 Бюджетного кодексу України, Законів України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», «Про підвищення доступності 

та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. №1301 «Про затвердження 

Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими 

засобами» та від 17.08.1998р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань», сільська рада 

                                                ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити  «Програму підвищення якості надання медичних послуг 

населенню Вороновицької територіальної громади на 2021 рік» 

(додається). 

2. Затвердити Порядок використання коштів на виконання «Програми 

підвищення якості надання медичних послуг населенню Вороновицької 

територіальної громади на 2021 рік» (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та цін 

(Якубовська О.В.) 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                        О.Г. КОВІНЬКО 
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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ 
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАВСЕЛЕННЮ ВОРОНОВИЦЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ 
Програми підвищення якості надання медичних послуг населенню 

Вороновицької територіальної громади на 2021 рік 
                                          
                                   (Загальна характеристика Програми) 

 
1 Ініціатор розроблення 

Програми  
Вороновицька селищна рада 

2 Підстава для розроблення 

Програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» 

Закон України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», Закон України «Про 

підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості» 

3 Розробник Програми Вороновицька селищна рада 

4 Виконавці Програми  Вороновицька селищна рада та її виконавчі 

органи, комунальні некомерційні підприємства - 

заклади охорони здоров’я 
5. Термін реалізації Програми 2021 рік 

6. Джерела фінансування 

Програми 

Бюджет Вороновицької територіальної громади, 

інші джерела 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми  

______ тис.грн. 

 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

   Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, 

відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», є 

одним із пріоритетних напрямів державної політики у сферах охорони здоров’я та 

регіонального розвитку, що здійснюються на принципах ефективності підтримки розвитку 

охорони здоров’я у сільській місцевості, забезпечення участі органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань, наукових установ у формуванні та реалізації 

державної політики в зазначених сферах, створенні рівних можливостей для доступу 

територіальних громад до підтримки, передбаченої загальнодержавними, регіональними 

та місцевими програмами розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості.  

На органи місцевого самоврядування законодавством України покладено обов'язки 

розвитку і вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я, здійснення заходів щодо 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування з урахуванням географічних 

особливостей та потреб населення.  

Реформа охорони здоров’я, яка проводиться на даний час в нашій державі, 

передбачає насамперед поліпшення стану здоров’я населення, підвищення ефективності 

системи охорони здоров’я та доступність медичних послуг до людей через механізм 

укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій. Проте реформа залишає невирішеними ряд проблемних питань, зокрема 

тотальної нестачі спеціалістів первинної лікарської ланки та відсутності сучасного 

діагностичного обладнання. Залишаються невирішеними також проблеми територіальної 



доступності медичної допомоги для сільських жителів та відсутність обладнаних пунктів 

медичної допомоги на селах. 

Те, що сучасна система охорони здоров‘я знаходиться в кризовому стані, наочно 

підтверджується медико-демографічними показниками та готовністю діяти в умовах 

пандемії. Вона погано пристосована для того, щоб за нинішніх умов соціально-

економічного розвитку країни належним чином реагувати на виклики та потреби 

населення.  

Громадське здоров'я - це попередження захворювань, збільшення тривалості життя і 

зміцнення здоров'я шляхом організованих зусиль суспільства. Система охорони здоров’я 

відіграє центральну роль в управлінні у сфері охорони громадського здоров’я. Таким 

чином, охорона громадського здоров’я безпосередньо стосується системи охорони 

здоров’я.  

На території Вороновицької громади функціонуватиме чотири амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини з приналежними  фельдшерсько-акушерськими пунктами. 

Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень 

матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами 

МОЗ України. Зокрема, відсутність достатньої кількості сучасного медичного обладнання 

та апаратури. Приміщення та будівлі медичних закладів потребують капітальних та 

поточних ремонтних робіт, недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяло це 

зробити протягом останніх років. Сьогодення вимагає також будівництва нових сучасних 

приміщень медичних закладів та діагностичних центрів.  

Для створення електронного реєстру пацієнтів, необхідне забезпечення усіх закладів 

первинної ланки сучасною оргтехнікою та комп′ютерами, спеціалізованими програмами. 

Для поліпшення надання медичної допомоги сільському населенню, особливо людям 

пенсійного віку та особам з обмеженими можливостями, під час виїздів у села необхідне 

забезпечення автотранспортом та укомплектування його спеціальним портативним 

обладнанням для надання першої медичної допомоги. 

Враховуючи те, що реформою охорони здоров'я не передбачене функціонування 

фельдшерсько-акушерських пунктів, для підвищення доступності сільського населення до 

медичної допомоги необхідно забезпечити роботу медичних працівників в пунктах 

здоров’я.   

 
3. Визначення мети та основних завдань Програми 

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, 

зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення від інфекційних хвороб та 

їх ускладнень, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, 

забезпечення епідемічного благополуччя населення громади, забезпечення соціальної 

справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.  

 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. Напрями виконання 

Програми 
Оптимальними шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є: 

- проведення санітарно-освітніх заходів;  

- утворення комунального некомерційного підприємства на території громади; 

- сприяння удосконаленню роботи закладів охорони здоров'я для проведення 

якісного лікування хворих на первинному та вторинному рівнях медичної допомоги;  

- створення можливості для оперативного реагування у випадку виявлення вірусних 

інфекційних захворювань;  

- постійна взаємодія з усіма службами, відомствами, установами, яка спрямована на 

проведення протиепідемічних заходів з поширення інфекційних хвороб;  

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я (проведення 

ремонтних робіт, оснащення медичним обладнанням, лікарськими засобами, товарами 



медичного призначення, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами 

особистої гігієни та індивідуального захисту тощо).  

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету, місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел не 

заборонених законодавством України.  

Кошти бюджету територіальної громади зосереджуватимуться на пріоритетних 

напрямках, наведених у додатку 1 до Програми. 

 
6. Очікувані результати виконання Програми 

Результатом розв’язання проблем, які накопичувалися роками і потребують 

невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевого бюджету будуть:  

• підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання 

несприятливих демографічних тенденцій; 

• збільшення питомої ваги медичної допомоги, що надається лікарями загальної 

практики – сімейними лікарями; 

• формування системи надання населенню високоякісної медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини; 

• забезпечення ліками та технічними засобами важкохворих і людей з інвалідністю;  

• оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно до 

рекомендованих табелів оснащення та нормативів МОЗ; 

• підвищення оперативності реагування на дію небезпечних факторів, збільшення 

кількості виявлення та усунення хвороб на ранній стадії. 

 

7. Координація та контроль за виконанням Програми 
Координація за виконанням заходів, передбачених Програмою, покладається на 

виконавчий комітет селищної ради.  

4. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія з питань 

соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та цін (Якубовська О.В.) 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                              І.В.Нагаєвська 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО: 

      рішення 2сесії  

      Вороновицької селищної     

      ради VIII скликання 

                    від 24.12.2020 року   

 
ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

коштів бюджету Вороновицької територіальної громади на виконання 
Програми підтримки системи громадського здоров'я та підвищення 

якості надання медичних послуг населенню Вороновицької 
територіальної громади на 2021 рік  

 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів бюджету Вороновицької 

територіальної громади на фінансування Програми підвищення якості надання медичних 

послуг населенню в Вороновицькій територіальній громаді на 2021 рік.  

2. Головними розпорядниками бюджетних коштів є виконавчі органи Вороновицької 

селищної ради. Одержувачами бюджетних коштів, що надаються згідно з цим порядком є 

комунальні некомерційні підприємства - заклади охорони здоров’я, які обслуговують 

жителів Вороновицької громади. 

3. Бюджетні кошти перераховуються у межах відповідних бюджетних призначень, 

установлених рішенням селищної ради на відповідний рік. 

4. Бюджетні кошти використовуються одержувачами для: 

- виплати стимулюючих доплат і надбавок працівникам; 

- нарахувань на заробітну плату; 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- оплати інших послуг (крім комунальних); 

- оплати за комунальні послуги і енергоносії; 

- інших виплат населенню; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування; 

- проведення будівельних робіт, поточних та капітальних ремонтів. 

5. Кошти у вигляді субвенції районному бюджету спрямовуються та 

використовуються відповідно до умов договору. 

6. Проведення усіх операцій з бюджетними коштами здійснюється відповідно до 

порядку казначейського обслуговування, затвердженого Державною казначейською 

службою України. 

Складання і подання бухгалтерської та фінансової звітностей, а також контроль за їх 

цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством 

порядку. 

    

 

Секретар селищної ради                                   І.В.Нагаєвська 
  
 

 


