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Сьома позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 
 

РІШЕННЯ 

___________2018 року                                смт Гриців                                              ПРОЕКТ 

 

Про затвердження Програми 

«Зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я 

Грицівської селищної ради  

(об’єднаної територіальної громади) та покращення 

надання медичної допомоги населенню 

на 2018-2020 роки» 

 

Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації 

Законів України «Про медичну допомогу населенню», враховуючи пропозиції постійної комісії 

з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді, сесія 

селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 

Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) та покращення надання 

медичної допомоги населенню на 2018-2020 роки»  (далі – Програма) 

2. Фінансування виконання заходів Програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених в 

бюджеті селища та інших коштів 

3. Про хід виконання Програми розглядати щорічно на засіданні виконавчого комітету 

селищної ради 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні  комісії селищної ради з 

питань планування, бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку 

територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) та з питань соціального захисту 

населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді (голова комісії Зарудзей О.І.) 

 

 

Грицівський селищний голова                                                                                              Л.Тіфенбах 

  



Додаток 1 

до рішення сьомої 

позачергової сесії селищної ради 

VІІ скликання від  

_____________2018р. №____ 

 

ПРОГРАМА  

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я  

Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) та покращення надання 

медичної допомоги населенню на 2018-2020 роки» 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Програма спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 

Грицівської селищної ради і Шепетівської центральної районної лікарні, підвищення якості 

лікування населення громади, наближення первинної медичної допомоги до місць проживання 

населення, згідно концепції розвитку медицини до 2020 року 

 

ІІ. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ 

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх 

лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантований рівень медичної 

допомоги, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 

“Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної 

медичної допомоги”. Однак, на сьогодні медичне обслуговування не дає можливості кожному 

громадянину реалізувати своє, гарантоване статтею 49 Конституції України, право на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування . Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана 

створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 

Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я та їх кадрове забезпечення не завжди 

відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого 

стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої 

кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних 

кадрів 

Ситуація ускладнюється і тим, що випускники вітчизняних медичних університетів украй 

неохоче погоджуються працювати у сільській місцевості, а держава упродовж тривалого 

періоду часу виявляється не спроможною розробити дієві механізми вирішення цієї проблеми. 

На території Грицівської селищної ради функціонує Грицівська районна лікарня, Грицівська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 6 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низька матеріально-технічна 

база, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України. Зокрема 

відсутнє ЛОР-обладнання, таблиці Сивцева-Головіна (для визначення гостроти зору) та 

хірургічне обладнання. Потребують заміни застарілого зразка електрокардіографи та 

фізіотерапевтична апаратура, що не оновлювалась протягом багатьох років 

Шепетівська ЦРЛ, як госпітальний округ, має надавати кваліфіковану вторинну медичну 

допомогу жителям Грицівської селищної ради , для забезпечення якої потрібен належний 

рівень матеріально-технічного оснащення. Наданий час лікарня не може надати частину 

високотехнологічних медичних послуг. Для забезпечення населення громади якісними 

медичними послугами необхідно залучити кошти громади, які будуть передані Шепетівській 

ЦРЛ, як госпітальному округу, для покращення матеріально-технічної бази 



Потребують капітальних ремонтних робіт лікарня, амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини та ФАПи. Проте недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяло це зробити 

протягом останніх 10 років 

Лікарня, ФАПи та лікарська амбулаторія для опалення приміщень використовують застарілі, 

енергоємні, з низьким ККД системи, але із-за відсутності впровадження енергозберігаючих 

заходів в закладах, під час опалювального періоду, недостатній температурний режим у 

приміщеннях 

Для створення електронного реєстру пацієнтів необхідно вирішити питання забезпечення 

закладів первинної ланки оргтехнікою та комп′ютерами, спеціалізованими програмами, 

підключенням до мережі Інтернет 

Для поліпшення первинної медико-санітарної допомоги, яка надається населенню на дому, 

необхідно забезпечити лікарську амбулаторію автотранспортним засобом, що економічно 

доцільніші в експлуатації ніж наявний автомобіль УАЗ 

Для поліпшення швидкої та невідкладної медичної допомоги, яка надається сільському 

населенню, підвищення якості послуг, пов'язаних з їх транспортуванням до/з лікувально-

профілактичних закладів необхідно створити пункт невідкладної допомоги та забезпечити 

його спеціальним автотранспортом та укомплектувати спеціальним портативним обладнанням 

Реалізація даної програми направлена на залучення коштів місцевих бюджетів для вирішення 

вищеперерахованих питань 

Матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я не відповідає сучасним потребам 

Рівень фінансування системи охорони здоров’я не дає можливості виділяти необхідні кошти 

для зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров’я 

 

 

ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою програми є об’єднання зусиль селищної ради, виконавчої влади, керівників 

підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території Грицівської 

селищної ради в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх необхідним медичним 

обладнанням, комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних 

працівників, що допоможе забезпечити сільське населення якісними медичними послугами. 

 

ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ  

Медична допомога жителям в громади є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися 

роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевого 

бюджету. 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є: 

 пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини; 

 удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (первинної та 

вторинної ланки);  

 удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових 

стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення 

конституційних прав громадян на охорону здоров’я; 

 залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій 

до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та 

ефективного лікування захворювань; 



 поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям села;  

 забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення; 

 поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, 

інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя; 

 підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних 

ресурсів охорони здоров’я; 

 створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я; 

 удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я; 

 впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних 

інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги; 

 створення умов в лікарні для надання хоспісної медичної допомоги; 

 створення умов в лікарні для забезпечення умов перебування людей похилого віку; 

 клопотання у сприянні утворення «хоспісу», «будинку-інтернату для людей похилого 

віку» перед обласною радою та кабінетом міністрів 

Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 3-х років з 2018 по 2020 роки. 

V. ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 Підвищення доступності жителів до кваліфікованої медичної допомоги. 

 Поліпшення показників стану здоров’я населення. 

 Подовження тривалості життя та покращення 

 

VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в Грицівській селищній 

раді на охорону здоров′я, за рішеннями селищної ради щодо виділення та спрямування коштів 

на виконання вказаної програми, а також з інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

Фінансове забезпечення Програми 

 

 

№п/п ЗАХОДИ роки 

2018 2019 2020 

1 Виділення коштів на 

медикаменти 

З розрахунку 6 грн. на  одного жителя 

2 Енергозбереження 

 

100 тис. грн 50 тис. грн 30 тис. грн 

3 Теплопостачання 

 

300 тис. грн 100 тис.грн 50 тис.грн 

4 Поточні ремонти 

 

80 тис. грн 40 тис. грн 40 тис. грн 

5 Капітальні ремонти 

 

1500 тис. 

грн 

500 тис. грн 100 тис.грн 

6 Придбання інструментарію та 

обладнання, згідно табелю 

оснащення первинної ланки 

25 тис. грн 25 тис. грн 25 тис. грн 



7 Створення належних умов 

проживання сільським 

медикам, придбання житла 

300 тис. грн 300 тис. грн 300 тис. грн 

8 Застосування місцевих 

стимулів (оплата праці 

сільським медикам) 

80 тис. грн 80 тис. грн 80 тис. грн 

9 Придбання спеціалізованого 

транспорту 

200 тис. грн 200 тис. грн  

10 Придбання інструментарію та 

обладнання згідно табелю 

оснащення вторинної ланки 

(Шепетівська ЦРЛ) 

50 тис. грн. 50 тис. грн. 50 тис. грн. 

11 Придбання інструментарію та 

обладнання згідно табелю 

оснащення вторинної ланки 

(Грицівська РЛ) 

50 тис. грн. 50 тис. грн. 50 тис. грн. 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями Грицівської селищної ради 

або про внесення змін до показників на відповідний бюджетний рік даної селищної  ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради        І. Слаба 


