
        
 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

  РІШЕННЯ 

 

  24 грудня 2020 року                                                                                              № 153-VIII 

 

Про затвердження цільової програми  

на 2021 – 2022 роки «Фінансова підтримка  

Комунального некомерційного підприємства  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області «Центральна районна лікарня»» 

 

Відповідно до  ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст.18 Закону України від 19.11.1992 р № 2801- XII «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я»; ч.2 ст.10, ст.21 Бюджетного Кодексу України, з метою 

суттєвого поліпшення якості надання медичних послуг населенню, підвищення рівня 

надання первинної та вторинної медичної допомоги в закладах охорони здоров’я 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, Саф’янівська 

сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити цільову програму на 2021-2022 роки «Фінансова підтримка 

Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня»», (далі – 

Програма)(додається). 
 

2. Керівнику Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня» Садковському 

О.В. забезпечити реалізацію передбачених  Програмою заходів. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію 

сільської Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з 

питань охорони здоров’я, культури, спорту, молоді та соціального захисту 

населення. 

 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                          Наталія ТОДОРОВА 

  



 

  

Цільова програма на 2021-2022 роки «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Центральна районна лікарня»» 

Загальна частина 

З 2020 року на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення” Програма медичних гарантій запрацювала в повному обсязі. 

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) закуповує медичні послуги у 

закладах охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) усіх рівнів надання медичної допомоги, 

організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності і оплачує їх 

за договором. Процедура закупівель медичних послуг передбачає дотримання надавачами 

умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг (далі –вимоги). 

Формувалися вимоги на основі галузевих стандартів, уніфікованих клінічних протоколів 

надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших 

чинних нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу 

надання медичних послуг. Для виконання вимог недостатньо коштів НСЗУ,заклад 

потребує додаткового фінансування за рахунок місцевого бюджету. Ці кошти будуть 

спрямовані на покращення матеріально-технічної бази, ремонти будівель,придбання 

медикаментів для пільгових верств населення тощо. Окрім того є вимоги Бюджетного 

кодексу. В статті 89 написано, що до видатків, що здійснюються з бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних 

бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належать видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я. 

Обґрунтування Програми 

        На території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

функціонує Центральна районна лікарня на 220 стаціонарних ліжок, а також відділення 

загальної практики-сімейної медицини. За даними статистичної звітності в 2019році  було 

проліковано 13730 пацієнтів у стаціонарі,  зареєстровано 181,2  тис. відвідувань  до лікарів 

амбулаторного прийому. Виконання плану ліжко-днів склало 100,4%. Зазначені показники 

свідчать про високий потенціал структурних підрозділів лікарні та наявний резерв для 

надання  спеціалізованої медичної допомоги мешканцям громади.     

Визначення мети програми 

Метою програми є об’єднання зусиль Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області в напрямку підвищення стандартів життя і якості надання медичної 

допомоги. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання 

наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати 

послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «ЦРЛ» 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання програми 

      Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та 

планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також 

лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних 

послуг мешканцям Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

Медична допомога, як первинна так і вторинна жителям 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: 

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. 

Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 2021-2022 років. 

Перелік завдань і заходів програми та очікувані результати виконання Програми 

Основними завданнями функціонування та розвитку медицини на території Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2022 років є: 

збереження і покращення здоров'я населення; 

гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги; 

будівництво, реконструкція, проведення ремонту, 

 оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку  

створення умов для заохочення медичного персоналу та випускників медичних освітніх 

закладів до проживання та професійної діяльності у сільській місцевості; 

удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток первинної медико-

санітарної допомоги та встановлення взаємозв’язку з вторинним рівнем надання медичної 

допомоги; 

підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя  

удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я. 

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 – щороку на 7 – 10%; 

дотримання поступовості в наданні медичної допомоги від первинного до вторинного 

рівня; 

сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах 

доступності медичної допомоги первинного та вторинного рівня ; 

створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної 

практики – сімейним лікарем - надання пацієнтам вторинної спеціалізованої та 

стаціонарної медичної допомоги з урахуванням необхідних лабораторних та 

інструментальних досліджень; 

забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її 

модернізація у відповідності до сучасних вимог в області медицини; 

покращити оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно 

рекомендованих табелів оснащення та нормативів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


