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

Відповідно до законодавчо-нормативних актів України, які були прийняті у
контексті  проведення реформи галузі охорони здоров’я у 2016-2018 рр. розроблена
місцева цільова програма «Доступна та якісна медицина на 2021-2023 роки».

На етапі реформування  системи охорони здоров’я визначена її основна мета –
забезпечення всім громадянам України рівного доступу до якісних медичних послуг та
перебудова системи охорони здоров’я так, щоб у її центрі був пацієнт.

Основні зміни, що передбачені реформою: впровадження державного
гарантованого пакета медичної допомоги; визначення єдиного національного закупника
медичних послуг; запровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом»; автономізація
постачальників медичної допомоги; запровадження системи e-Health; реалізація
програми «Доступні ліки»; прозора та ефективна закупівля ліків; створення нових
можливостей для здійснення місцевою владою повноважень у сфері охорони здоров’я.

Викликами, що ставить перед місцевою владою реформа охорони здоров’я
України, є необхідність швидкої реорганізації районної мережі медичних установ з
подальшим її фінансуванням за рахунок державного, обласного, районного, місцевих
бюджетів, власних надходжень комунальних медичних закладів та інших залучених
коштів.

Стратегічне бачення розвитку районної системи охорони здоров’я та аналіз
динаміки основних процесів зумовив напрацювання актуальних заходів, які є
необхідними для закріплення позитивних тенденцій в системі організації надання
медичної допомоги, оптимізації системи медичного обслуговування населення, в
результаті чого можливо досягнути поліпшення основних показників стану здоров'я
населення району, зменшення показників смертності, первинного виходу на
інвалідність, поліпшення якості життя хронічних хворих.

За статистичними даними, загальний показник народжуваності на 10323 тис.
населення за   2020 р. в середньому склав 6,8. Рівень загальної смертності на 10323 тис.
населення за   2020 р. в середньому склав – 11,9.

На фоні несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення
стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів
захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань,
включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні
обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби.

В Помічнянській громаді діє програма «Доступні ліки» по таким захворюванням:
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальна астма. За 2020р
використано коштів на суму 100 000 грн.

Захворюваність на злоякісні захворювання залишається високою. Зростання
захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема
тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб
молодого віку.



В 2018 році проведено покращення матеріально-технічної бази амбулаторій КНП
«Помічнянський ЦПМСД», а саме:

- у 2018 році за рахунок коштів медичної субвенції було проведено поточний
ремонт частини орендованого приміщення  Помічнянської амбулаторії № 1 КНП
«Помічнянський центр ПМСД» по вул. Перемоги, 89 в м. Помічна Кіровоградської
області під Помічнянську лікарську амбулаторію  на загальну суму – 108,7 тис. грн.;

-  замінено трубопроводи каналізації з поліетиленових труб;
- замінено 4 дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові та 3

дерев’яних дверей.
-  За кошти отримані з НСЗУ у 2020 році була проведена заміна 6 дерев’яних вікон

на енергозберігаючі  пластикові, а також замінені двері внутрішнього користування на
металопластикові.

- Проведено поточний ремонт в приміщенні лабораторії та замінено двері  і
демонтована підлога на суму 59460 грн.

Станом на 01.12.2020 року в КНП „Помічнянський центр первинної медико-
санітарної допомоги”  Помічнянської міської ради  було придбано медичне обладнання:

- Електрокардіограф МІДАС дванадцяти канальний на суму 26,6 тис. грн.;
- Комплекс діагностичний "CARDIO" (пристрій знімання кардіограм) УСЕКГ-01

на суму 25,0 тис. грн.;
- Фотоелектроколориметр  на суму 44550,00 грн.
- Сумка-холодильник переносна  в кількості 1 шт. – 1070 грн.
- Ваги лабораторні  в кількості 1 шт. на суму 2350,00 грн.
- Холодильник   в кількості 1 шт.  на суму 5999 грн.
- Жалюзи вертикальні в кількості 2 шт.  на суму 3330 грн.
- Електрочайник в кількості 2 шт. на суму 370 грн.

Планується закупити:
- Пристрій Брастер Про -1 шт. на суму  55000 грн.;

           - Рулетка 250 см*1,5 см – 4 шт. на суму 1,7 тис. грн.;
- Апарат УЗД - 1 шт. на суму 174000  тис. грн.;
- Електронний термометр LD-301- 4 шт. на суму 0,6 тис. грн.;
- Пульсоксиметр СМS50В - 4 шт.  на суму 3,7 тис. грн.;
- Фонарик діагностичний – 1 шт. 0,5 тис. грн..;
- Глюкометр АССU-СНЕК - 1 шт. на суму 0,6 тис. грн.;
- Контейнер для передстерилізаційної обробки КДПО-6-3,0 - 1 шт.

на суму 0,27 тис. грн.;
- Контейнер для передстерилізаційної обробки КДПО-7-5,0 – 1 шт.
- Лоток хірургічний прямокутний з  кришкою – 4 шт. на суму 1,9 тис грн..;
- Сумка-холодильник – 1 шт. на суму 1,07 тис. грн.;
- Ширма для кабінетів і палат ШП-2 – 4 шт. на суму 6,7 тис. грн.;
- Ноші медичні "БИОМЕд" А10 – 1 шт. на суму 2,4 тис. грн.;
- Дефібрилятор 1шт. на суму 27000 грн.
- LD-71 клас. тіп фонендоскоп в комплекті - 1 шт. на суму 0,39 тис. грн.;
- Молоток неврологічний по Buck - 4 шт. на суму 0,88 тис. грн.;
-  Набір офтальмологічних пробних окулярних лінз - 1 шт. на суму 2,0 тис. грн.;
- Сумка – укладна медсестри – 4 шт. на суму 2,28 тис. грн.;
- Індикатор внутрішньо очного тиску  1 шт. на суму  1500 грн.;
- Шафа  офісна для документів – 4 шт. на суму 5500   грн.;



- Тонометр внутрішньо очного тиску – 1 шт. на суму  1600 грн.;
- Інгалятор компресорний (небулайзер) – 4 шт. на суму 4,35 тис. грн.;
- Мішок АМБУ і маски 3-х розмірів – 1 шт. на суму  3000 грн.
- Офтальмоскоп дзеркальний  1шт. на суму  5000 грн.
- Оргтехніка на суму  25000 грн.

Закуплено комп’ютерне обладнання:
- Комплект комп’ютерної техніки – 5 шт. на суму 40,09 тис. грн.;
- ноутбук – 2 шт. на суму 12,3 тис. грн.;
- Багатофункціональний пристрій лазерний Samsung M2070 – 1 шт. на суму

5,3 тис. грн.;
- Принтер Epson M105 – 4 шт. на суму 13,69 тис. грн.
В амбулаторіях КНП «Помічнянський центр ПМСД» були проведені роботи по

підключенню до мережі інтернет на суму 1,2 тис. грн.

Було закуплено офісні меблі:
- стіл комп'ютерний – 3 шт. на суму 4,8 тис. грн.;
- стіл письмовий з приставкою – 1 шт. на суму – 2,4 тис. грн.;
- крісло – 3 шт. на суму 3,96 тис. грн.

Планується закупити меблі для сімейних лікарів та медичних сестер:
- картриджи – 4 шт. на суму  3800 грн.;
- шафа – 4 шт. на суму 8600  грн.;
- офісний стілець – 4 шт. 1800 грн.

Планується поточний ремонт кабінетів процедурних та дитячого відділення в
амбулаторії № 1 в м. Помічна та поточний ремонт в амбулаторії № 2 с. Помічна.

Амбулаторії № 1 КНП «Помічнянський центр ПМСД» є потреба в закупівлі
санітарного автомобіля для забезпечення громади якісною та вчасною  первинною
медико-санітарною допомогою.

В контексті існуючої системи охорони здоров’я особливо нагальною потребою є
проведення комплексної реформи, яка передбачає заходи щодо попередження
захворювань та збереження здоров’я.

Основні проблеми:
Медичну допомогу мешканцям Помічнянської громади надають 6 лікарів та 12

середніх медичних працівника.
Укомплектованість лікарями 67%.

2. Мета Програми

Основною метою Програми є запровадження доступної вертикально інтегрованої
2-рівневої системи надання медичної допомоги в Помічнянській громаді:



Первинний рівень - вдосконалення та розвиток медичної допомоги сільському
населенню (формування сучасного рівня роботи амбулаторій (АМ, АГ), лікарів практики
сімейної медицини), що передбачає:

- створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи - з єдиним сервером та
потужними каналами зв’язку, включаючи різні варіанти підключення до Інтернет через
супутник;

- забезпечення робочих місць кадрами працівників, створення умов до їхнього залучення
для роботи в сільській місцевості (житлово-побутові, місцеві стимули).

3. Шляхи і засоби розв'язання проблем, обсяги та джерела фінансування,
строки та етапи виконання Програми

3.1. Впровадження телемедицини
Використання телемедицини на першому рівні медичної допомоги в районі дозволить:

- скласти пацієнтові індивідуальний план лікування;
- запобігти необґрунтованій госпіталізації;
- запобігти погіршенню стану здоров'я пацієнта;
- зменшити потребу фізичної присутності хворого в клініці;
- знизити фінансові витрати населення на медичні послуги, забезпечивши при

цьому досить високий рівень сервісу;
- проводити консультації в будь-який час і в будь-якому місці.
Необхідні умови:
- запровадження інформаційних технологій;
- підвищення доступності консультативної медичної допомоги у найвіддаленіших

населених пунктах області;
- створення єдиної районної бази даних пацієнтів;
- постійний автоматизований контроль за виконанням стандартів діагностики та

лікування, прогнозування потреб.

3.2. Базова функція
Оснащення новітнім обладнанням КНП «Помічнянський центр ПМСД» з можливістю

передачі результатів в електронній формі, що дозволить забезпечити однакову якість медичної
допомоги незалежно від місця проживання, дозволить діагностувати хвороби на ранніх стадіях
та за цей рахунок зменшити витрати на лікування та забезпечить зниження рівня хронічних
хвороб та інвалідизації.

3.3. Ключова компетенція
- підвищення кваліфікації медичного персоналу з використанням технологій он-лайн

освіти;
- створення цілодобової системи підтримки прийняття рішень для лікарів на всіх

рівнях.
Обсяги та джерела фінансування Програми:
Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить

2399000,00 грн., у тому числі:
2021 рік –1154167,00 грн.,
2022рік – 618668,00 грн.,
2023рік – 626165,00 грн.



Обсяг фінансування передбачається щороку в установленому порядку під час складання
проекту бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику
коштів.

Ресурсне забезпечення Програми додається (додаток 2).
Строки виконання Програми 2021-2023 роки.
Джерела фінансування Програми: місцевий бюджети та інші джерела не заборонені

законодавством.
Фінансування програми здійснювати в межах передбачених місцевим бюджетом коштів,

отриманих субвенцій за цільовим призначенням. У разі відсутності надходжень на виконання
Програми на утримання закладів, які знаходяться на їх території; обслуговування населення цих
територій за напрямками Програми призупиняється.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

4.1. Первинний рівень медичної допомоги

Забезпеченість мобільним діагностичним комплексом швидкої допомоги, до складу
якого входять:

- планшет або ноутбук, з можливістю підключення до Internet;
- електрокардіограф (ЕКГ);
- спірометр;
- пульсоксиметр;
- електронний стетоскоп;
- монітор артеріального тиску;
- апарат для вимірювання глюкози/холестерину крові;
- ендоскоп - мобільний портативний прилад для фіксації та передачі

діагностичних відео та фотоматеріалів засобами зв’язку.

Програмою буде запроваджена медична інформаційна система (МІС),  що дозволяє в
режимах off- та on-line збирати та обробляти інформацію про пацієнтів з наступною передачею
на сервер обласного рівня та в подальшому - на єдину, захищену, інформаційну базу пацієнтів
України «e-Health».

Пацієнт в амбулаторії обстежується згідно із затвердженими протоколами (відповідний
протокол відкривається після внесення паспортних даних пацієнта з урахуванням попередніх
результатів обстежень), результати обстежень (кардіограма, запис шумів серця, відео- або
фотообстеження) зберігаються на комп'ютері, а при необхідності та наявності інтернет-
підключення передаються на центральний сервер.

Результат консультації вноситься в медичну карту та в той же сімейний лікар виписує
електронний рецепт, який стає доступним в закріпленій аптеці.

Даний механізм забезпечить доступність діагностики, а головне, лікування.
Водночас,  лікар має інформацію,  які ліки отримав пацієнт та на який термін,  і МІС в

автоматичному режимі дозволяє медичному працівнику контролювати безперервність
лікування хронічних хвороб.

5. Очікувані результати та ефективність Програми

В рамках реалізації районної цільової програми «Доступна медицина на 2021-2023 роки»
впровадження в районі зазначених заходів дозволить досягти таких результатів:
- Підвищення якості та доступності медичної допомоги та послуг для людей:

- доступ до кваліфікованої невідкладної медичної допомоги;
- створення Emergency Room (укомплектування згідно з табелем оснащення сучасним



діагностичним та лікувальним обладнанням);
- отримання експертного висновку кваліфікованого лікаря-спеціаліста.

- Забезпечення хворих своєчасною безкоштовною спеціалізованою медичною допомогою
Система, що створюється, складається з 2 основних компонентів:
на первинному рівні - системний моніторинг та раннє встановлення діагнозу пацієнта;
Зниження витрат на екстрену допомогу за рахунок до оснащення закладів первинного

рівня надання медичної допомоги сучасним діагностичним обладнанням.
Створення системи безперервного навчання та підвищення професійного рівня

медичних працівників.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідним виконавцем Програми є КНП «Помічнянський центр ПМСД».
Координація за ходом виконання Програми покладається на КНП «Помічнянський центр

ПМСД», який щорічно до 15 липня та 15 січня готує і подає Помічнянській міській раді
узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу
щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтовані причини.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у 3-
місячний строк відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її
виконання та надає районній державній адміністрації разом із пояснювальною запискою.

Контроль за виконанням Програми здійснює Помічнянська міська рада.

_________________________________



                                                                                                                Додаток 1
до міської Програми

ПАСПОРТ
Помічнянської міської програми

«Доступна медицина на 2021-2023 роки»

1 Ініціатор розроблення Програми КНП «Помічнянський центр ПМСД»
2 Розробник Програми КНП «Помічнянський центр ПМСД»
3 Співрозробники  Програми -
4 Відповідальний виконавець Програми КНП «Помічнянський центр ПМСД»
5 Термін реалізації Програми 2021-2023

6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

бюджет міської ради

7
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього ( грн.) у т.ч.:

2399000,00 грн.

7.1 Коштів міської ради 2399000 грн.

Керівник установи
головного розпорядника коштів ___________________     ________________

    ПІБ     підпис

Відповідальний виконавець
Програми ___________________     ________________

   ПІБ    підпис



Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення районної цільової програми «Доступна медицина на 2021-2023 роки»
                                                                                                                                                                                                                               грн.

Обсяги коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми (тис.

грн.)

2021 2022 2023 Усього

Обсяги ресурсів, усього,
 у тому числі: 1154167,00 618668,00 626165,00 2399000,00

Бюджет міської ради 1154167,00 618668,00 626165,,00 2399000,00



Додаток 3
до Програми

Напрямки діяльності та заходи реалізації районної цільової  програми «Доступні ліки 2021-2023 роки»

І. Первинний рівень – надання медичної допомоги

Орієнтовні обсяги фінансування (вартості)
грн.,  у тому числі

№
п/п

Перелік заходів Строки
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік

Очікуваний
результат

Помічнянська
міська рада 330000,00 90000,00 120000,00 120000,00

1 Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв

2021-2023 Забезпечення в
2021-2023 р.
амбулаторій

Помічнянська
міська рада 530000,00 150000,00 180000,00 200000,00

2 Придбання медикаментів
та засобів медичного
призначення

2021-2023 Зниження
показника

захворюваності
населення

району на грип
та туберкульоз

Помічнянська
міська рада 360000,00 120000,00 120000,00 120000,00

3 Для упорядкування
безоплатного та
пільгового відпуску
лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування
окремих груп населення
та певними категоріями

2021-2023 Забезпечення
безкоштовним

пільговим
відпуском

медикаментів

4 Забезпечення інвалідів і 2021-2023 Забезпечення



(придбання памперсів) дітей-інвалідів

Помічнянська
міська рада 50000,00 16667,00 16668,00 16665,00

5 Забезпечення
безкоштовним дитячим
харчуванням дітей
грудного віку та другого
року життя, які входять до
малозабезпечених сімей

2021-2023 Покращення
стану здоров’я
дітей першого

та другого року
життя

Помічнянська
міська рада 248000,00 55000,00 105000,00 88000,00

6 Поліпшення матеріально-
технічної бази та
оснащення

2021-2023 Для
покращення

якості
медичної
допомоги

7 Придбання автомобіля для
роботи в ПМСД та
обслуговування
населення нашої ТГ.

2021-2023
Помічнянська

міська рада 600000,00 600000,00 0,0 0,0

8 Благоустрій
приміщення,що орендує
КНП «ПЦ  ПМСД» та
його поточний ремонт  .

2021-2023
Помічнянська

міська рада 230500,00 106000,00 60500,00 64000,00

Всього 2021 2022 2023

Помічнянська
міська рада

2399000,00 1154167,0
0

618668,00 626165,00
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