
Україна                                  ПРОЕКТ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № ____

_________  2020 року                                                            35 сесія 7 скликання

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

новій редакції 

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”, постанов 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  медичного  обслуговування
населення  Лука-Мелешківської ОТГ  на  2020  роки  у  новій  редакції
(додається).

2. Затвердити  Порядок  використання  коштів  на  виконання  «Програми
підвищення  якості  медичного  обслуговування  населення  Лука-
Мелешківської ОТГ на 2020 рік» (додається)

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

4. 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                                                                     Володимир  Сич



     ЗАТВЕРДЖЕНО:
     рішення 35 сесії 
     Лука-Мелешківської сільської    
     ради 7  скликання №_____

                   від 20.03.2020 року  
                                            
                                      

                                         ПРОГРАМА
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

НАСЕЛЕННЯ ЛУКА_МЕЛЕШКІВСЬКОЇ ОТГ 
НА 2020 РІК

с.Лука-Мелешківська



І. ПАСПОРТ
Програми підвищення якості медичного обслуговування 

населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2020 рік
                                         
                                   (Загальна характеристика Програми)

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Лука-Мелешківська сільська рада

2 Підстава для розроблення 
Програми

Закон України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», Закон України «Про 
підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості», 
постанови КМУ від 03.12.2009 р. №1301 «Про 
затвердження Порядку забезпечення інвалідів і 
дітей-інвалідів технічними та іншими 
засобами», постанова КМУ 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»

3 Розробник Програми Лука-Мелешківська сільська рада
4 Виконавці Програми Лука-Мелешківська сільська рада, комунальні 

некомерційні підприємства - заклади охорони 
здоров’я

5. Термін реалізації Програми 2020 рік
6. Джерела фінансування 

Програми
Бюджет Лука-Мелешківської сільської ради, 
інші джерела

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

5500,0 тис. грн.

у тому числі:
7.1. коштів місцевого бюджету 2000,0 тис.грн.
7.2. коштів інших джерел 3500,0  тис.грн.

 

Згідно статей  3 та  49  Конституції  України,  життя  і  здоров'я  людини є  найвищими
соціальними цінностями держави. Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне
право  на  охорону  здоров'я.  Суспільство  і  держава  відповідальні  перед  сучасним  і
майбутніми  поколіннями  за  рівень  здоров'я  і  збереження  генофонду  народу  України,
забезпечують  пріоритетність  охорони  здоров'я  в  діяльності  держави,  вдосконалення
медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

А 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. 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
     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 доступність медичних послуг  до
людей.
     Доступність  медичних  послуг  для  населення  має  забезпечуватись 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  та  сімейної  медицини  та  три  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,  а  також  капітальний  чи
реконструкцію існуючих медичних закладів. 

Для вирішення вказаної проблеми Лука Мелешківська сільська рада у 2020 році за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  на  покращення  рівня  охорони  здоров’я  в
сільській  місцевості  та  за  рахунок  інших  ресурсів,  які  не  заборонені  чинним
законодавством планує розпочати ремонтні  роботи по Лука-Мелешківській  амбулаторії
загальної практики та сімейної медицини.

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.  Також  у  випадках
епідеміологічного  контролю  ,  які  складаються  в  державі  з’являється  потреба  у
фінансуванні  необхідних  заходів  ,  а  саме закупівлю спеціальних  лікарських  засобів  та
спеціального обладнання по вирішенні даного питання.

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.  



Саме  тому  розроблено  «Програму  підвищення  якості  медичного  обслуговування
населення Лука-Мелешківсської ОТГ на 2020 рік» (далі – Програма), дія якої спрямована
на покращення якості та доступності медичного обслуговування сільського населення, а
також  на  те,  щоб  реформи  в  галузі  охорони  здоров'я  не погіршили доступність
до медичних послуг соціально вразливих груп населення. 

ІІІ. Визначення мети та основних завдань Програми
Метою програми є об’єднання  зусиль  держави та  Лука-Мелешківської  сільської

ради  в напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення
доступності  сільського  населення  до  якісної  медичної  допомоги,  модернізації  та
зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів  охорони  здоров’я,  оснащення  їх
необхідним  медичним  обладнанням,  технікою,  поліпшення  умов  праці  медичних
працівників.

Завдання Програми випливають із повноважень, які покладені  на органи місцевого
самоврядування відповідно до Закону  України  «Про підвищення  доступності  та  якості
медичного обслуговування у сільській місцевості», основними з яких є:

1)  забезпечення  розвитку  і  вдосконалення  мережі  закладів  охорони  здоров’я,
здійснення заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування з
урахуванням географічних особливостей та потреб населення;

2)  вирішення  в  установленому  порядку  питання  про  забезпечення  медичних  та
фармацевтичних  працівників  службовим  транспортом,  належними  умовами  праці,
стаціонарним та мобільним зв’язком, мобільною комп’ютерною технікою та програмними
продуктами;

3) сприяння реалізації  заходів із забезпечення доступу закладів охорони здоров’я у
сільській місцевості до мережі Інтернет.

ІV. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування  програми  здійснюватиметься  в  межах  видатків,  затверджених  в

бюджеті  Лука-Мелешківської  об'єднаної  територіальної  громади  на  охорону  здоров′я,
коштів Національної служби здоров’я України, субвенцій з державного бюджету, а також
за рахунок інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством.

Кошти  бюджету  об’єднаної  територіальної  громади  зосереджуватимуться  на
пріоритетних напрямках згідно з додатком 1 до Програми.

V. 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,а

також подолання екологічних та надзвичайних кризових ситуацій по потребі; 
 початок  ремонтних  робіт  Лука-Мелешківської  АЗПСМ,  зміцнення  матеріально-

технічної бази медичних закладів;
 оснащення  закладів  загальної  практики  –  сімейної  медицини  відповідно  до

рекомендованих табелів оснащення та нормативів МОЗ.

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Координація  за  виконанням  заходів,  передбачених  Програмою,  покладається  на



виконавчий комітет сільської ради. 
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія сільської ради

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та постійна
комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Секретар сільської ради                                                                                   Б.І.Августович



      ЗАТВЕРДЖЕНО:
      рішення 35 сесії 
      Лука-Мелешківської сільської   
      ради 7  скликання№_____

                    від 20.03.2020 року  

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
коштів бюджету Лука-Мелешківської ОТГ на виконання Програми

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

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

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Лука-Мелешківська сільська рада.
Одержувачами бюджетних коштів,  що надаються згідно з  цим порядком є комунальне
некомерційне  підприємство  Лука-Мелешківської  сільської  ради  «Центр  первинної
медико-  санітарної  допомоги»  ,  іншим  комунальним  некомерційним  підприємствам
закладам охорони здоров’я, які обслуговують жителів Лука-Мелешківської ОТГ.

3. Бюджетні  кошти  перераховуються  у  межах  відповідних  бюджетних  призначень,
установлених рішенням сільської ради на відповідний рік.

4. Бюджетні кошти використовуються одержувачами 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 комунальні послуги і енергоносії;
- окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до

заходів розвитку;
- інших виплат населенню;
- оплату інших видатків;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
- проведення будівельних робіт, поточних та капітальних ремонтів.
5. Кошти у вигляді субвенції 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 сільської ради                                                                              Б.І.Августович
 



   Додаток 1 
до «Програми підвищення 
якості медичного обслуговування 
населення Лука-Мелешківської ОТГ 
на 2020 рік»

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ ОТГ НА 2020 РІК

№ з/п
Основні завдання

Програми 
Зміст 

заходів

Строк
виконан

ня
заходу

Виконавці
Джерела

фінансуван
ня

Обсяги
фінансува
ння, тис.

грн.

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Підвищення
доступності та якості

медичного
обслуговування з

урахуванням
особливостей та

потреб населення 

Утримання в населених пунктах громади
медичних працівників та обслуговуючого

персоналу 

Протяго
м 2020
року

Сільська
рада,

заклади
охорони
здоров’я 

Бюджет
ОТГ

500,0 Забезпечення
доступності первинної
медичної допомоги з
урахуванням потреб
сільського населення

Забезпечення безоплатного та пільгового
відпуску технічних та лікарських засобів

за рецептами лікарів окремим групам
населення та важкохворим

Протяго
м 2020
року

Сільська
рада,

заклади
охорони
здоров’я

Бюджет
ОТГ

250,0 Забезпечення
важкохворих та осіб з

інвалідністю технічними
та медичними
препаратами

Ремонтні роботи Лука-Мелешківської
АЗПСМ, проведення ремонтів в закладах

охорони здоров’я та пунктах здоров’я 

Протяго
м 2020
року

Сільська
рада

Бюджет
ОТГ, інші
джерела

4000,0
Покращення доступності

медичного
обслуговування 

2

Забезпечення
належних умов

надання медичної
допомоги населенню

Забезпечення медичних та
фармацевтичних працівників службовим
транспортом, належними умовами праці,

стаціонарним та мобільним зв’язком,
мобільною комп’ютерною технікою,

медичним обладнанням та програмними
продуктами тощо, забезпечення засобів

Протяго
м 2020
року

Сільська
рада,

заклади
охорони
здоров’я

Бюджет
ОТГ, інші
джерела

600,0

Покращення умов
надання медичних
послуг населенню



індивідуального захисту, дезінфекційних
засобів, швидких тест-систем для

діагностики грипу, інших лікарських
засобів

Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв закладів охорони здоров'я та

пунктів здоров’я

Протяго
м 2020
року

Сільська
рада,

заклади
охорони
здоров’я 

Бюджет
ОТГ

500,0

Разом: 5850,0

Секретар сільської ради                                                                                                                                        Б.І.Августович


