
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 814

24 грудня  2019року                                                               32 сесія 7 скликання

Про затвердження Програми підвищення якості медичного
обслуговування населення Лука-Мелешківської  ОТГ на 2020 роки

З метою забезпечення доступності та якості надання первинної медико-
санітарної  допомоги  населенню  Лука-Мелешківської  об’єднаної  громади,
відповідно до статей 26 та 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  Законів  України  “Основи  законодавства  України  про  охорону
здоров’я”, "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування
у  сільській  місцевості",  “Про  добровільне  об’єднання  територіальних
громад”, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   Програму підвищення якості  медичного  обслуговування
населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2020 роки (додається).

2. Видатки  на  реалізацію  Програми  проводити  в  межах  асигнувань,
передбачених у бюджеті  об’єднаної територіальної громади на відповідний
рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку та комісію з питань охорони здоров'я та соціального
захисту населення.

Сільський голова                                                                     В.М. Сич

 
     



ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням 32 сесії Лука-Мелешківської 
сільської ради 7  скликання від 
24.12.2019 року №814

Програма 
підвищення якості медичного обслуговування населення 

Лука-Мелешківської ОТГ на 2020 роки

Загальні положення

Згідно  статей  3  та  49 Конституції  України,  життя  і  здоров'я  людини є
найвищими соціальними цінностями держави, і кожен громадянин України
має право на охорону здоров'я та медичну допомогу. 

Відповідно  до  Закону  України  "Основи  законодавства  України  про
охорону  здоров'я"  підвищення  доступності  та  якості  медичного
обслуговування  у  сільській  місцевості  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. 

Програма підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-
Мелешківської ОТГ на  2020  роки  (далі  –  Програма)  розроблена  з метою
підвищення  доступності  та  якості  медичного  обслуговування  у  сільській
місцевості.  Згідно  із  законодавством  України  на  органи  місцевого
самоврядування  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,  а  Законом  України  "Про  добровільне
об'єднання  територіальних громад"  передбачено  передачу  до  1  січня  2019
року із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність
об’єднаних  територіальних  громад  відповідних  бюджетних  установ,
розташованих на їхній території.

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована дія
Програми

     Сучасна система охорони здоров‘я знаходиться в кризовому стані,  що
наочно підтверджується медико-демографічними показниками. Вона погано
пристосована  для  того,  щоб  за  нинішніх  умов  соціально-економічного
розвитку країни належним чином реагувати на потреби 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 більшу доступність людей до медичних послуг.
    Доступність медичних послуг для населення забезпечуватиметься через
механізм  договорів  про медичне  обслуговування  населення  за програмою
медичних  гарантій,  які  заклад  охорони  здоров’я  незалежно  від  форми
власності  укладає  з уповноваженим  державним  органом,  а також  через
декларацію  споживача  медичних  послуг  про вибір  лікаря,  який  надає
первинну медичну допомогу. 
     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 селі.

На території Лука-Мелешківської об'єднаної громади функціонує одна
амбулаторія загальної практики сімейної медицини та п'ять фельдшерсько-
акушерських пунктів. 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  медичного  обладнання  та  апаратури,  а
існуюче обладнання застаріле та не оновлювалось протягом багатьох років.
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,  необхідно  вирішити
питання 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
придбання  автотранспорту  та  укомплектування  його  спеціальним
портативним обладнанням для підвищення якості надання медичних послуг.

Ситуація  ускладнюється  і  тим,  що  реформою  охорони  здоров'я  не
передбачене  функціонування  фельдшерсько-акушерських  пунктів,  що
призвело до попередження про можливе скорочення медичних працівників
цих закладів уже до кінця 2018 року.  
    Дія Програми спрямована на те, щоб реформи в галузі охорони здоров'я
не погіршили доступність  до медичних  послуг  жодній  із  соціальних  груп
населення.

2. Визначення мети програми
Метою програми є об’єднання зусиль держави та Лука-Мелешківської

сільської ради,  керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють
діяльність  на  території  Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної
громади,  в  напрямку  покращення  якості  та  тривалості  життя  жителів



громади, підвищення  доступності сільського населення до якісної медичної
допомоги,  модернізації  та  зміцненню  матеріально-технічної  бази  закладів
охорони здоров’я, оснащенню їх необхідним медичним обладнанням, комп
′ютерною  технікою,  автотранспортом,  поліпшенню  умов  праці  медичних
працівників.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, етапи
виконання програми

Оптимальним  варіантом  розв’язання  проблем,  які  накопичувалися
роками  і  потребують  невідкладного  вирішення  шляхом  додаткового
фінансування з місцевого бюджету є:

 пріоритетний  розвиток  первинної  медико-санітарної  допомоги  на
засадах сімейної медицини;

 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;
забезпечення  населення  ефективними,  безпечними  і  якісними лікарськими
засобами та виробами медичного призначення;

 поліпшення  стану  здоров’я  усіх  жителів  громади,  зниження  рівня
захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття
і тривалості життя;

 підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових
та матеріальних ресурсів галузі;

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

 впровадження  системи  персоніфікованого  електронного  реєстру
громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності
первинної медико-санітарної допомоги;

 не  допущення  скорочення  кваліфікованих  спеціалістів  первинної
ланки;

 створення  комунального  некомерційного  підприємства,  яке
задовольняло  б  потреби  населення  в  доступності  та повноті надання
первинної медичної допомоги.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-

санітарної  допомоги  населенню  Лука-Мелешківської  об'єднаної
територіальної громади на 2020 роки є:

 збереження і покращення здоров'я населення;



 створення комунального некомерційного підприємства "Центр надання
первинної медико-санітарної допомоги";

 доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;
 будівництво,  реконструкція,  проведення  ремонту,  оснащення

обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку медичних закладів;
 удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток

первинної медико-санітарної допомоги;
 підвищення  рівня  санітарної  культури  населення,  формування

здорового способу життя; 
 стимулювання медичних працівників для роботи в сільській місцевості.
Виконання програми дає змогу:
 підвищити  ефективність  роботи  закладів  охорони  здоров’я  з  метою

подолання несприятливих демографічних тенденцій;
 збільшити  питому  вагу  медичної  допомоги,  що  надається  лікарями

загальної практики – сімейними лікарями;
 сформувати  систему  надання  населенню  високоякісної  медичної

допомоги на засадах сімейної медицини;
 зміцнити матеріально-технічну базу медичних закладів, модернізувати

її;
 оснастити заклади загальної практики – сімейної медицини відповідно

рекомендованих табелів оснащення та нормативів МОЗ.

5. Фінансування Програми
Фінансування  програми  здійснюватиметься  в  межах  видатків,

затверджених  в  бюджеті  Лука-Мелешківської  об'єднаної  територіальної
громади  на  охорону  здоров′я,  а  також  за  рахунок  інших  джерел
фінансування, які не заборонені чинним законодавством.

Секретар сільської ради                                                           Б.І Августович



Додаток 1
до рішення 32 сесії 7 скликання
 Лука-Мелешківської сільської ради
№814 від 24.12.2019 року

ПАСПОРТ
Програми підвищення якості медичного обслуговування 

населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2020 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Лука-Мелешківської сільська рада

2. Розробник Програми Виконавчий комітет Лука-Мелешківської
сільської ради

3. Співрозробники Програми
4. Відповідальні виконавці 

Програми 
КНП  «Центр  первинної медико-
санітарної допомоги» Лука-
Мелешківської сільської ради

5. Учасники Програми Лука-Мелешківська сільська рада
6. Термін реалізації Програми 2020 роки
7. Джерела фінансування 

Програми
Бюджет Лука-Мелешківської сільської 
ради, інші джерела

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього, 

9200,0 тис. грн.

у тому числі: 2020
9.1. коштів місцевого бюджету 2200,0
9.2. коштів інших джерел 7000,0

Секретар сільської ради                                                           Б.І. Августович



                                                     Додаток 2
до рішення 32 сесії 7 скликання
 Лука-Мелешківської сільської ради
№814 від 24.12.2019 року

Напрямки діяльності та заходи 
Програми підвищення якості медичного обслуговування 

населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2020 роки

№з/
п

Найменування заходів Термін
вико

навик,
рік

Джере
ла

фінанс
ування

Очікувані результати
2020 
рік

1 Забезпечення паливно-мастильними
матеріалами 

2020 Бюдже
т ОТГ

100,0 Своєчасне
надання

невідкладної
допомоги

2 Організація надання невідкладної 
допомоги жителям ОТГ (ремонт 
авто)

2020 Бюдже
т ОТГ

100,0 Своєчасне
надання

невідкладної
допомоги

3 Створення та забезпечення  
ефективного функціонування 
"Центру  первинної медико-
санітарної допомоги" Лука-
Мелешківської  сільської ради 
(будівництво нових, проведення 
капітального і поточного ремонтів 
існуючих приміщень; оснащення 
автотранспортними засобами, 
обладнанням, виробами медичного 
призначення; забезпечення 
комп’ютерною і оргтехнікою, 
створення комп’ютерної мережі, 
забезпечення доступу до мережі 
Інтернет, впровадження 
електронних реєстрів та 
телемедичного консультування, 
тощо)

2020 Бюдже
т ОТГ,
інші

джерел
а

8600,0 Створення
мережі

лікувальних
закладів,

територіально
наближених до

місць
проживання
громадян та

умов для
ефективного

функціонуванн
я, підвищення
якості надання

первинної
медичної
допомоги

4 Забезпечення лікарськими засобами
та виробами медичного 
призначення, витратними 
матеріалами для надання медичної 
допомоги мешканцям громади (у 
тому числі для надання 
невідкладної допомоги та на оплату 
пільгових рецептів)

2020 Бюдже
т ОТГ

300,0 Підвищення
рівня

доступності
населення до

якісної
медичної
допомоги,
своєчасне
надання

повноцінної
невідкладної



медичної
допомоги

5 Забезпечення лабораторії 
хімреактивами, заробітна плата 
лаборанта

2020 Бюдже
т ОТГ

100,0 Підвищення
рівня

доступності
населення до

якісної
медичної
допомоги,
своєчасне
надання

повноцінної
невідкладної

медичної
допомоги

Секретар сільської ради                                                           Б.І.Августович

                                                     



Додаток 3
до рішення 32 сесії 7 скликання
 Лука-Мелешківської сільської ради
№814 від 24.12.2019 року

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
коштів бюджету Лука-Мелешківської ОТГ для фінансування Програми

підвищення якості медичного обслуговування 
населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2020 роки

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів бюджету Лука-
Мелешківської  ОТГ  для  фінансування  Програми  підвищення  якості
медичного  обслуговування  населення  Лука-Мелешківської  ОТГ  на
2020 роки. 

2. Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  є  Лука-Мелешківської
сільська рада. Одержувачем бюджетних коштів, що надаються згідно з
цим  порядком  є  комунальне  некомерційне  підприємство  Лука-
Мелешківської  сільської  ради   «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги».

3. Бюджетні  кошти  спрямовуються  на  безповоротній  основі  для
фінансової підтримки одержувача коштів з дати його державної реєстрації.

4. Розмір  фінансової  підтримки  на  забезпечення  діяльності  закладу
охорони  здоров’я  встановлюється  в  межах  затверджених  бюджетних
призначень.

5. Розподіл  бюджетних  коштів  здійснюється  головним  розпорядником
відповідно до поданих одержувачем обґрунтувань потреби в коштах і планів
використання бюджетних коштів.

6. Бюджетні  кошти  перераховуються  у  межах  відповідних  бюджетних
призначень, установлених рішенням сільської ради про бюджет Лука-
Мелешківської  ОТГ на  відповідний  рік,  з  урахуванням  необхідності
взяття  на  облік  в  органах  Казначейства  бюджетних  зобов’язань
поточного року.

7. Бюджетні кошти використовуються одержувачем для:
- виплати заробітної плати;
- оплати нарахувань на заробітну плату;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- придбання продуктів харчування;
- оплати інших послуг (крім комунальних);
- оплати видатків на відрядження;
- оплати  за  користування  комунальними  послугами  (теплопостачання,

водопостачання та водовідведення, електроенергія та газопостачання);
- окремих заходів по  реалізації  державних (регіональних)  програм,  не

віднесених до заходів розвитку;
- інших виплат населенню;



- оплату інших видатків;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
- капітального ремонту та реконструкції інших об’єктів.

8. Кошти  у  вигляді  субвенції  районному  бюджету  спрямовуються  та
використовуються відповідно до умов договору.

9.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 сільської ради                                                           Б.І.Августович


	ПАСПОРТ

