
МІСІЯ: ЗДОРОВА ГРОМАДА ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. 

Бачення: Сформована та функціонує система якісних  послуг 

спроможної первинної та вторинної медичної допомоги в 

залежності від потреб мешканців. 

 

Стратегічна ціль 1. Розбудова спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги  
1.1. Забезпечення доступу мешканців до якісної первинної медичної допомоги. 
1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази первинної медичної допомоги 
1.3. Підвищення спроможності медичного персоналу надавати якісні медичні 

послуги 
1.4. Розробка системи стимулювання залучення медичного персоналу ПМД 

Стратегічна ціль 2. Забезпечення доступу  мешканців 

Помічнянської ОТГ до спеціалізованої медичної допомоги за місцем 

проживання. 
2.1.      Зміцнення матеріально- технічної бази  міської лікарні. 
2.2.   Посилення кадрового потенціалу та гармонізація первинної та вторинної   

медичної допомоги 
2.3.      Розробка системи стимулювання залучення медичного персоналу лікарні 

Стратегічна ціль 3 . Формування звички здорового способу життя у 

мешканців  Помічнянської громади 
 

3.1.      Розбудова мережі сучасних спортивних закладів та споруд. 
3.2.      Підтримка громадськості у популяризації здорового способу життя. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Розділ 4. План реалізації та очікувані результати 
 

Стратег

ічні цілі 
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1.1. Забезпечення доступу 

мешканців до якісної 

первинної медичної 

допомоги. 

1.1.1. Закупівля 1 

автомобіля для ПМСД. 
 
1.1.2. Залучення кадрів 

лікарських 

спеціальностей:педіатр;сіме

йний лікар/терапевт; 
 

1.1.3.Забезпечення 

фінансування для пільгових 

категорій (пошук ресурсів у 

філантропів); 

1.1.4. Створення 

безперешкодного доступу 

до медичних послуг людей 

з особливими потребами. 

1.1.5.Створення служби 

«24/7» 

Більше мешканців 

охоплено послугами 

ПМСД. Зменшено 

час доїзду лікаря. 
 
 
Охоплення 100% 

населення послугами 

за місцем 

проживання. 
 
Зменшення 

фінасового 

навантаження на 

міський бюджет 
 
Покращиться доступ 

людей з особливими 

потребами до 

медичних закладів. 
 
Забезпечено 

цілодобовий доступ 

до послуг 

1.2. Зміцнення матеріально-
технічної бази первинної 

медичної допомоги 

1.2.1. Закупівля 

обладнання: біохімічний 

аналізатор, кардіограф (2) 

1.2.2. Капітальний ремонт 

частини приміщення  ПМД  

та амбулаторії № 2 

старостинського округу  

1.2.3. Оновлення мережі 
водопостачання та 

водовідведення ПМД та 

амбулаторії №2 

старостинського округу 

Розширення спектру 

послуг( аналіз на 

холестерин та 

глюкозу) 
 
 
Покращено 

естетичний вигляд, 

забезпечено 

температурний 

режим, комфортні 

умови надання 

послуг.  
 
 
Зменшено витрати 

на ремонтні роботи 

та підвищено якість 

питної води. 

1.3. Підвищення спроможності 

медичного персоналу 

1.3.1. Підвищення 

кваліфікації медичних 

Покращено якість 

послуг, застосовано 



надавати якісні медичні 

послуги 
працівників у застосуванні 

інноваційних методів 

лікування; 

 

1.3.2. Створення кадрового 

резерву для ПМД; 

новітні технології 

лікування. 
 
 
Зменшено ризики 

відсутності 

медичних послуг. 

1.4. Розробка системи 

стимулювання залучення 

медичного персоналу ПМД 

1.4.1. Забезпечення житлом 

лікарів за контрактом на 

термін не менше 10 років 
 

Закріплено лікарів 

на території чим 

зменшено ризики 

відсутності надання 

медичних послуг. 
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2.1 Зміцнення матеріально- 
технічної бази  та інституційної 

спроможності міської лікарні. 

2.1.1. Закупівля  автомобіля 

для міської  лікарні . 

2.1.2. Закупівля 

обладнання: рентген 

апарат;апарат штучної 

вентиляції легень; 

гематологічний аналізатор; 

оновлення фізіо-
терапевтичного кабінету, 

Обладнання для лікаря-
травматолога 

інструментарій для 

оперативних 

втручань),Багатофункціона

льні ліжка, Стаціонарний 

кисневий концентратор. 

Набір для скелетного 

витяжіння, Цистомічний 

строакар; Великий 

хірургічний набір, 

Сухожарові шафи. 

Автоклав для стерилізації 

білизни, Сітки для 

аутогерміопластики, 

Хірургічний стіл + 

операційний сил, 

Безтіньова пересувна лампа 

– 2 шт., Обладнання для 

палати інтенсивної терапії 

Апарат нанологічного 

обстеження, Лімфо-
дренажний апарат. 

 

2.1.3. Капітальний ремонт 

приміщення стаціонару 

лікарні. 

2.1.4. Оновлення мереж 

водопостачання та 

водовідведення лікарні. 

2.1.5. Будівництво  моргу 

Зменшено час 

доставки хворого до 

інших медичних 

закладів для надання 

медичної допомоги. 
 
Покращено якість 

послуг та 

розширення їх 

спектру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зменшення витрат 

на утримання 

приміщень. 
 
 
 
 



на території лікарні. 

2.1.6. Формування моделі 

паліативної допомоги 

мешканцям ОТГ. 

2.1.7. Формування моделі 

невідкладної наркологічної 

допомоги. 

2.1.8. Створення 

безперешкодного доступу 

до медичних послуг людей 

з особливими потребами. 

2.1.9. Закупівля 

програмного забезпечення 

та комп’ютерної техніки 

для автоматизації процесів 

обліку та надання медичних 

послуг. 

2.1.10 Облаштування 

реабілітаційної кімнати 
 

 
Зменшення витрат 

на утримання 

мережі, покращення 

якості послуг 

водопостачання та 

водовідведення. 
 
 
Зменшення 

соціальної напруги 

серед мешканців. 
 
Розширення спектру 

послуг. 
 
Розширення доступу 

до послуг для  

окремих категорій 

неблагонадійних  та 

малозабезпечених 

людей. 
 
Розширення доступу 

до медичних послуг 

людям з особливими 

потребами. 
 
Можливіть 

укладення договору 

з НСЗУ, збільшення 

фінансування. 

Збільшення спектру 

безкоштовних 

послуг. 
 
Розширення послуг 

для населення. 

2.2. Посилення кадрового 

потенціалу та гармонізація 

первинної та вторинної медичної 

допомоги 

2.2.1. Залучення кадрів 

лікарських спеціальностей:- 
педіатр; терапевт;- окуліст;- 
стоматолог;- дерматолог;- 
хірург. - гінеколог, - 
офтальмолог, - 
анестезіолог, - 
отоларинголог, - лаборант- 
анестезіолог 

2.2.2. Створення кадрового 

резерву для лікарні 

2.2.3. Врегулювання 

земельних відносин під 

приміщеннями закладів 

медицини 

 
Розширення 

медичних  послуг 

для населення. 
 
Зменшення ризиків 

не надання послуг 

для мешканців. 
 
Зменшення витрат 

на утримання 

медичних хакладів, 

раціональне 

використання 

земель. 



 

2.3. Розробка системи 

стимулювання залучення 

медичного персоналу лікарні 

2.3.1. Забезпечення житлом 

лікарів за контрактом на 

термін не менше 10 років 

2.3.2. Створення 

соціального пакету для 

сімей лікарів. 

Зменшення ризиків 

не надання послуг 

для мешканців. 
 
Зменшення ризиків 

не надання послуг 

для мешканців. 
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3.1. Розбудова мережі сучасних 

спортивних закладів та споруд. 

3.1.1. Будівництво 

спортивного комплексу на 

базі стадіону «Локомотив»: 

споруда для спортивних 

занять, зали для волейболу, 

баскетболу, футболу, боксу, 
боротьби, важкої атлетики, 

бассейн. 
 
3.1.2. Вдосконалення 

спортивного розвитку та 

самореалізації дітей, 

молоді, 
населення середнього та 

пенсійного віку. 
 
3.1.3. Облаштування 

спортивних залів 

матеіально-технічною 

базою. 

Збільшено спектр 

послуг, спрямований 

на формування 

звички  здорового 

способу життя. 

Зменшено 

захворюваність. 
 
Збільшено спектр 

послуг, спрямований 

на формування 

звички  здорового 

способу життя. 

Зменшено 

захворюваність. 
 
Створено спортивно- 
культурний простір. 
 
 
 
 
 
 

3.2. Підтримка громадськості у 

популяризації здорового способу 

життя. 

3.2.1.Просвітницька 

кампанія серед населення 

щодо здорового способу 

життя 
та сучасні підходи і методи 

профілактики та 

попередження 

захворювань. 
 
3.2.2 Реалізація молодіжних 

ініціатив щодо здорового 

способу життя, 
молодіжних акцій, 

флешмобів, нових видів 

спорту 
1.4.1.  

Проінформовано 

населення про 

ризики, пов’язані 

негативним впливом 

на здоров’я. 
 
Активовано молодь 

до просвітницької 

діяльності  

 


