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Корюківська міська рада
Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про
державні
фінансові
гарантії
медичного
обслуговування населення», «Про протидію
захворюванню на туберкульоз’»,
Постанова
Кабінету Міністрів України 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»,
Постанова Кабінету Міністрів
України від 31.03.2015р. №160 «Про затвердження
Порядку забезпечення громадян, які страждають на
рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими
засобами та продуктами для спеціального
дієтичного споживання», Наказ Міністерства
охорони здоров’я України №778 від 27.10.2014р.
«Про затвердження переліку рідкісних (орфанних)
захворювань», Наказ Міністерства охорони
здоров’я України «Про затвердження порядку
надання первинної медичної допомоги» №504 від
19.03.2018р.

Виконавчий апарат Корюківської міської
ради
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради»
Виконавчий апарат Корюківської міської
ради, КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр
сімейної медицини» Корюківської міської
ради»
Корюківська міська рада,
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради»
2022-2024 роки
Міський бюджет

10300,0 тис.грн., в тому числі:
2022 рік-3600,0 тис.грн.
2023 рік-3200,0 тис.грн.
2024 рік-3500,0 тис.грн.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» держава гарантує повну оплату згідно
з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання
громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що
передбачені
програмою
медичних
гарантій.
Органи
місцевого
самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві
програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я,
зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту,
реконструкції, а також місцеві програми надання населенню медичних
послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні
здоров’я.
Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг
медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок
коштів Державного бюджету України.
Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми
медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного
бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій,
але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України,
передбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів,
місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з
інших джерел, не заборонених законодавством.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА ЯКІ СПРЯМОВАНІ ЗАХОДИ
ПРОГРАМИ
Основними проблемами, на які спрямовані заходи Програми, є стан
здоров’я населення громади, погіршення демографічної ситуації, яка
характеризується зниженням показників народжуваності (за 2020 рік
народилось 157 немовлят), зростанням показників смертності (за 2020 рік
померло 443 ос., з них чоловіків – 227ос., жінок – 216 ос.) та відповідно
збільшенням від’ємного значення
показників
природного приросту
населення.
У структурі смертності за 2020 рік переважають хвороби системи
кровообігу – 74,7%, онкологічні захворювання – 12,64%, травми та отруєння
– 4,3%, хвороби органів дихання – 3,6%, хвороби органів травлення – 3,4%.
Недостатній рівень суспільно-усвідомленої відповідальності громадян за
стан свого здоров’я, мотивації щодо його збереження та ведення здорового
способу життя визначають поширення серед населення громади соціально
значущих хвороб, зокрема, туберкульозу, онкологічних захворювань та
найбільш поширених неінфекційних хвороб – серцево-судинних,
ендокринних, шлунково-кишкових, захворювань нервової системи, тощо.

Ускладнення у забезпеченні медичної допомоги населенню виникли
останнім часом у зв’язку з пандемією, спричиненою коронавірусною
хворобою COVID-19, що вимагає значного збільшення витрат на придбання
засобів індивідуального захисту та інших заходів, що стосуються зміцнення
матеріально-технічної бази закладу.
Все це обумовлює необхідність подальшого впровадження нових
сучасних технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів
покращання матеріально-технічного стану закладу.
Впродовж останніх років посилено увагу влади і суспільства вцілому до
проблем медичної галузі. Активізувалися напрямки діяльності щодо
забезпечення доступної та якісної медичної допомоги на первинному рівні,
значно поліпшено матеріально-технічне забезпечення закладу. Стан
оснащення закладів сучасним високотехнологічним медичним обладнанням
має безпосередній вплив на рівень діагностики та лікування ряду
захворювань, які мають значний соціально-економічний тягар.
За рахунок коштів Державного бюджету України не покриваються
витрати для забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань; громадян, які страждають
на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання.
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський
центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки (далі –Програма) спрямована
на:
Пільгове забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, які по життєвим
показникам потребують постійного прийому ліків, а також пацієнтів, які
відносяться до окремих груп населення згідно постанови Кабінету Міністрів
України 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»;
Безоплатне забезпечення лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання осіб, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 31.03.2015р. №160 «Про затвердження
Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами
для спеціального дієтичного споживання».
Для забезпечення
безперебійного функціонування
КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради», його структурних підрозділів та
надання населенню належної первинної медичної допомоги за рахунок
коштів бюджету Корюківської міської територіальної громади здійснюється
оплата енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих надавачем первинної
медичної допомоги; виплата заробітної плати по фельдшерських пунктах,

які з причин невідповідності граничної чисельності населення не ввійшли до
складу мережі закладів надання первинної медичної допомоги, але соціально
важливі для населення громади.
Зважаючи на
тенденцію
швидкого поширення
туберкульозу,
захворювання яким є однією з причин втрати працездатності, здоров’я,
набуття інвалідності та смертності населення, існує потреба у закупівлі
імунобіологічного препарату туберкуліну для своєчасного виявлення у дітей
захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» поставки медичних імунобіологічних препаратів для
проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень,
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для
проведення щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Зважаючи на відсутність закупівель туберкуліну за кошти Державного
бюджету та наявну епідемічну ситуацію щодо захворюваності на
туберкульоз,
закупівля
імунобіологічного
препарату
туберкуліну
здійснюється за кошти місцевих бюджетів.
По
Корюківській
громаді
потребуватимуть
проведення
туберкулінодіагностики (проба Манту з 2 ТО) у 2022 році – 2651 дитина
віком від 4-14 років.
Своєчасна закупівля препарату у рамках дії Програми дасть змогу
вчасно діагностувати інфікування дітей туберкульозною інфекцією та
відповідно попередити розвиток у них тяжких форм туберкульозу.
Епідемічна ситуація потребує подальшого її поліпшення, оскільки
незмінними залишаються окремі соціально - економічні та медичні фактори,
а саме:
- недостатній рівень обізнаності різних верств населення у питаннях
пов’язаних з протидією захворюванню на туберкульоз;
- низький рівень життя переважної більшості населення;
- трудова міграція населення.
Програма передбачає забезпечення повноцінного розвитку дітей, в яких
виявлено рідкісні генетичні спадкові захворювання, в т.ч. фенілкетонурія,
шляхом пільгового надання спеціалізованих продуктів дитячого
лікувального харчування. Лікування фенілкетонурії передбачає постійне
споживання лікувального харчування в амбулаторних умовах хворими, які по
життєвих показаннях потребують постійного вживання лікувального
харчування. Хворі на фенілкетонурію діти повинні отримувати лікувальне
харчування протягом всього періоду дитинства і в підлітковому віці.
Несвоєчасне лікування
та тривалі перерви у вживанні
продуктів
лікувального харчування призводять до важкого розумового та фізичного
відставання у розвитку і є безумовною причиною дитячої інвалідності. На
даний час, на території Корюківської громади проживає одна дитина, яка
хворіє на фенілкетонурію та відповідно до Консультативних висновків
спеціалістів для її забезпечення щомісячно необхідно лікувальне дитяче
харчування.

Програма передбачає створення сприятливих умов для залучення
медичних спеціалістів/ок первинної ланки та створення гідних умов роботи;
підвищення якості медичного обслуговування населення громади;
забезпечення доступності медичних закладів у відповідності до вимог, що
ставляться до надавача послуг з медичного обслуговування населення, для
організації та забезпечення надання первинної медичної допомоги;
поліпшення матеріальної бази закладів первинної медичної допомоги.
Реалізація Програми забезпечить розв’язання вищезазначених проблем.
4. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є:
- фінансове забезпечення безперервності надання первинної медичної
допомоги населенню у 2022-2024 роках в частині фінансування витрат на
оплату енергоносіїв, оплату заробітної плати по фельдшерських пунктах;
- поліпшення стану здоров’я хворих, які потребують постійного прийому
ліків, та пацієнтів окремих категорій населення, покращення якості їх життя
та продовження його тривалості;
- подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення
загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та
смертності від туберкульозу;
- забезпечення дітей віком понад 3 роки, хворих на фенілкетонурію,
спеціалізованими продуктами дитячого лікувального харчування в повному
обсязі безперервно для уникнення тяжких наслідків хвороби, запобігання
інвалідності;
-подальше здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та на боротьбу з її наслідками, зокрема на
закупівлю засобів захисту та медичних виробів, необхідних для здійснення
зазначених заходів;
- створення гідних умов роботи та підвищення соціального статусу
медичних працівників, залучення медичних спеціалістів/ок первинної ланки;
- збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, підвищення
якості та ефективності надання первинної медичної допомоги та покращення
матеріально-технічної бази КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської
ради».
5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Актуальність Програми визначається необхідністю поліпшення якості
надання та доступності медичної допомоги населенню громади, поліпшення

матеріально-технічної бази закладу, створення необхідних умов для
перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, оновлення
лікувально-діагностичної апаратури.
Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом фінансової
підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради» для
забезпечення надання населенню громади первинної медичної допомоги.
У Програмі визначені 2 основних напрямки:
- підтримка комунального некомерційного закладу первинної допомоги;
- підтримка надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення Корюківської
громади.
Основні завдання, на виконання яких спрямовані заходи Програми:
- покращання матеріально-технічної бази та належне утримання закладу;
- підвищення ефективності профілактичних та протиепідемічних заходів;
- забезпечення пільгових категорій населення безоплатним відпуском
лікарських засобів та відповідних харчових продуктів для спеціального
дієтичного споживання;
- забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади на
своєчасну
невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих
захворюваннях, тощо;
- забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади на
лікувально- профілактичну допомогу;
- запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь
і профілактики спадкових захворювань;
- заохочення материнства;
- залучення кваліфікованих спеціалістів/-ок;
- контроль за охороною здоров'я дітей;
- санітарно-епідемічне благополуччя території громади;
Обсяг фінансування Програми з бюджету Корюківської міської ради
затверджується щорічно Корюківською міською радою, виходячи з його
фінансових можливостей та наявності коштів, з врахуванням розподілу
коштів з бюджетів інших рівнів і може спрямовуватись на заходи наведені в
Додатку 1 до Програми.
Одержувачем коштів є комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради.
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан здоров’я населення,
подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в
ефективній, якісній і доступній первинній медичній допомозі, забезпечити
справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я.
Очікуваними результатами виконання Програми є:

- гарантована можливість надання населенню належної первинної медичної
допомоги;
- своєчасне виявлення ризиків виникнення хронічних захворювань та
запобігання ускладненому перебігу захворювань;
- попередження загострення захворювань;
- попередження ускладнень з боку інших органів та систем організму,
задовільний і повноцінний розвиток людини;
- забезпечення
повноцінного розвитку організму дітей, хворих на
фенілкетонурію, попередження дитячої інвалідності;
- профілактики і виявлення туберкульозу;
- покращення рівня громадського здоров’я внаслідок проведення заходів з
імунізації населення;
- оснащення закладів сімейної медицини медичним обладнанням;
- покращення результатів проведення профілактичних щеплень;
- зниження кількості занедбаних первинних форм онкозахворювань;
- формування у населення навичок здорового способу життя.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та
заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання .
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1
квітня року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність
її фінансування на наступні роки.

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 1 до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»
на 2022-2024 роки
№
п/п

Заходи
Програми

Відповідальні
виконавці

1

2

3

Термін
виконання
заходу
4

Джерела
фінансування
5

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.), у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9

Очікуваний
результат
10

1. Підтримка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»
Корюківської міської ради»
1.

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

150,0

50,0

50,0

50,0

Виконавчий апарат
Оплата вартості
комунальних послуг Корюківської
міської ради,
та енергоносіїв

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

4490,0

1390,0

1470,0

1630,0

Оснащення закладу
сучасним

лікувальнодіагностичним
обладнанням.

2.

КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»

Покращання
показників
ефективності
лікування та
зниження
загальної
летальності

Стале
функціонування
закладу

№
п/п

Заходи
Програми

1
3.

2
Забезпечення
діяльності
фельдшерських
пунктів у
віддалених
населених пунктах
громади

4.

Впровадження
інноваційних
технологій шляхом
оснащення
сучасною
комп’ютерною
технікою

5.

Забезпечення засобів
індивідуального
захисту та медичних
виробів при
виникненні
ускладнень
епідемічної ситуації,
у т.ч. коронавірусної
інфекції

Відповідальні
виконавці
3

Термін
виконання
заходу
4

Джерела
фінансування
5
Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.), у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9
452,0
520,0
550,0
1522,0

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»
Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»

2022-2025
роки

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

174,0

54,0

60,0

60,0

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

1205,0

355,0

400,0

450,0

Очікуваний
результат
10
Доступність
населення
віддалених
населених
пунктів громади
до первинного
рівня надання
медичної
допомоги
Забезпечення
діяльності
єдиної медичної
інформаційноаналітичної
системи та
економічного
аналізу для
реалізації
основних завдань
галузі охорони
здоров’я
Зменшення
захворюваності

№
п/п

Заходи
Програми

1
6.

2
Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладу

7.

Придбання житла для
спеціалістів первинної
ланки та розподіл його
як службового житла з
можливістю подальшої
приватизації через 10
років роботи у закладі

Відповідальні
виконавці
3

Термін
виконання
заходу
4

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»

2022-2025
роки

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»

2022-2025
роки

Джерела
фінансування
5
Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.), у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9
191,4
150,0
170,0
511,4

600,0

600,0

0

0

Очікуваний
результат
10
Покращання
показників
ефективності
лікування та
зменшення
летальності

Залучення
кваліфікованих
спеціалістів/ок.
Максимальне
забезпечення
населення
якісною
медичною
допомогою.

№
п/п

Заходи
Програми

Відповідальні
виконавці

1

2

3

1.

Термін
виконання
заходу
4

Джерела
фінансування
5

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.), у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9

Очікуваний
результат
10

2. ПІДТРИМКА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПОНАД ОБСЯГ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ПРОГРАМОЮ
ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
2022-2025
Покращання
Забезпечення громадян, Виконавчий апарат
Бюджет
39,6
50,0
50,0
139,6
Корюківської
роки
якості та
які страждають на
Корюківської
міської
ради,
тривалості
життя
рідкісні (орфанні)
міської ради та
КНП
«Центр
пацієнтів
захворювання
інші джерела
первинної
медиколікарськими засобами
не заборонені
санітарної
та відповідними
законодавством
допомоги
харчовими продуктами «Корюківський
для спеціального
центр сімейної
дієтичного споживання медицини»
згідно з постановою
Корюківської
Кабінету Міністрів
міської ради»

України від 31.03.2015
№ 160 «Про
затвердження Прядку
забезпечення громадян,
які страждають на
рідкісні (орфанні)
захворювання,
лікарськими засобами
та відповідними
харчовими продуктами
для спеціального
дієтичного
споживання»

2.

Закупівля туберкуліну
для проведення
туберкулінодіагностики
у дітей

3.

Забезпечення
населення, у разі
амбулаторного
лікування яких
лікарськими засобами
відповідно до
постанови Кабінету
Міністрів України 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»

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»
Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради»

Загальна сума

Секретар міської ради

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

600,0

180,0

200,0

220,0

Проведення
туберкулінових
проб Манту у
всіх дітей
громади,
недопущення
розвитку
туберкульозу у
дітей

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

908,0

288,0

300,0

320,0

Покращення
здоров’я даної
категорії хворих

10300,00

3600,0

3200,0

3500,0

А.ПЛЮЩ

