
           

  

      

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 24 лютого  2012 року        №  171 

смт. Голованівськ 

 

Про районну програму підготовки 

медичних працівників та 

поліпшення їх соціального захисту 

на 2012-2016 роки 
 

Розглянувши поданий Голованівською районною державною 

адміністрацією  проект районної програми підготовки медичних працівників та 

поліпшення їх соціального захисту на 2012 – 2016 роки, з метою поліпшення 

укомплектування закладів охорони здоров'я району медичними кадрами  та 

відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити районну програму підготовки медичних працівників та 

поліпшення їх соціального захисту на 2012 – 2016 роки (додається). 

2. Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації та 

Комунальній установі ―Голованівська центральна районна лікарня‖: 

- забезпечити виконання основних показників програми та програмних 

заходів відповідно до встановлених термінів; 

- координувати заходи, спрямовані на укомплектування лікувально-

профілактичних закладів медичними працівниками. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення.      

Голова районної ради        О. Чушкін 

 

 



 

ПАСПОРТ 

районної програми підготовки медичних працівників 

та поліпшення їх соціального захисту на 2012 – 2016 роки 

 

 

1. Програма затверджена рішенням районної 

ради від   24 лютого 2012 року № 171 

 

2. Ініціатор розроблення Програми  Районна державна 

адміністрація 

3. Дата, номер і назва розпорядження голови 

райдержадміністрації про затвердження 

проекту Програми 

   

4. Розробник Програми Центральна районна 

лікарня  

5. Відповідальний виконавець Програми Районна державна 

адміністрація 

6. Учасники Програми Районна державна 

адміністрація, 

центральна районна 

лікарня 

7. Термін реалізації Програми 2012 – 2016 роки 

Етапи виконання Програми 2012 – 2016 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Районний бюджет  

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, усього, в 

тому числі: 

500,0 тис. грн. 

районний бюджет 500,0 тис. грн. 

10. Основні джерела фінансування Програми Районний бюджет та 

інші джерела не 

заборонені чинним 

законодавством України      

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту 

на 2012-2016 роки 

 

І. Загальні положення 

 

Відповідно до Указу Президента України від 23 січня 1996 року № 77 (77/96) 

"Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та 

працевлаштування  випускників вищих навчальних закладів" та Порядку 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 

здійснювалася за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 (992-96-п), завдань обласної 

програми "Центральний регіон – 2015", програми економічних реформ "Заможне 

суспільство", обласної програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх 

соціального захисту на 2012-2016 роки ефективна кадрова політика є важливим 

інструментом функціонування галузі охорони здоров'я, оскільки від рівня 

забезпеченості закладів галузі медичними працівниками та їх професійного рівня 

залежить якість надання медичної допомоги населенню. Питання кадрового 

забезпечення набуло особливої ваги з огляду на глобальну кадрову кризу в 

медичній галузі. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

В районі як і в Україні в цілому склалася складна ситуація із забезпеченням 

медичними кадрами. На сьогодні в районі дефіцит лікарів становить 12 осіб (з них 3 

особи в сільських лікарських амбулаторіях).   

Станом на 1 січня 2012 року  медична допомога населенню району надається 

у   36 медичних закладах. 

В районі в лікувально-профілактичних закладах вакантними є посади лікарів 

терапевтів, загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, фізіотерапевта, 

офтальмолога, отоларинголога, хірурга, лаборанта  та 1 вакантна посада 

завідуючого ФП с. Лебединка. 

Станом на 1 січня 2012 року в районі укомплектованість лікарями складала 

66,0% (в Україні – 80,8%), в обласних лікувальних закладах цей показник становить 

68,2%.  

В усіх чотирьох сільських лікарських амбулаторіях крім лікарів-

стоматологів працюють лікарі-терапевти, загальної практики-сімейної 

медицини, педіатри, акушер-гінеколог.  

На початок 2012 року в районі укомплектованість молодшими спеціалістами з 

медичною освітою складала 96,0% ( в Україні - 95,21%, в області – 90,1%).  

 У цілому в районі працює 42% лікарів-пенсіонерів від загальної їх 

чисельності, а в області – 30%.  



Голованівською районною радою, Голованівською районної державною 

адміністрацією та Голованівською центральною районною лікарнею 

вживаються заходи щодо укомплектування лікувально-профілактичних 

закладів району лікарями та середнім медичним персоналом.  

Серед учнівської молоді проводиться профорієнтаційна робота щодо вступу 

до вищих медичних навчальних закладів за цільовим направленням.  У 2009 

році було видано 8 цільових направлень по квоті, виділеній Міністерством 

охорони  здоров'я України, у 2010 році видано 6 цільових направлень та у 2011 

році — 11 направлень.  

 Молодші спеціалісти з медичною освітою, які навчалися за державним 

замовленням у Кіровоградському базовому медичному коледжі ім. Є.Й.Мухіна 

та Олександрійському медичному училищі щороку направляються у 

лікувально-профілактичні заклади району та стовідсотково забезпечуються 

першим робочим місцем.  

З метою закріплення молодих кадрів в районі органами влади проводиться  

робота щодо забезпечення спеціалістів житлом тому, що відсутність житла для 

лікарів та міграційні процеси ставлять під загрозу якість та доступність медичної 

допомоги для населення, особливо у сільських районах. 

У 2008 році забезпечено житлом лікаря-фтизіатра, у 2011 році - головного 

лікаря Клинівської сільської лікарської амбулаторії. 

Найбільш гострими на сьогодні є такі проблеми: 

зниження престижу професії медичного працівника; 

низька заробітна плата; 

забезпечення житлом молодих спеціалістів; 

зростання плинності та міграції медичних кадрів; 

значне старіння кадрового потенціалу. 

Актуальною є проблема укомплектування лікувально-профілактичних 

закладів спеціалістами, підняття престижу праці медичного працівника в 

суспільстві, а також створення умов для відтворення кадрового ресурсу 

зумовлює необхідність прийняття районної програми підготовки медичних 

працівників та поліпшення їх соціального захисту  на 2012-2016 роки (далі – 

Програма). 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Головною метою Програми є комплексний підхід щодо підняття престижу 

праці медичного працівника в суспільстві, соціального захисту медичного 

працівника, що дозволить оптимально забезпечити заклади охорони здоров'я 

району кваліфікованими медичними кадрами з пріоритетним 

укомплектуванням закладів сільської місцевості, в першу чергу лікарями 

загальної практики – сімейної медицини. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 



Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:  

відбору на конкурсній основі дітей, які успішно навчаються, в першу 

чергу – із соціально незахищених сімей, з метою направлення їх на навчання 

до вищих медичних навчальних закладів;  

використання цільового направлення сільської молоді до вищих медичних 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації відповідно до квот, встановлених 

у межах державного замовлення. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

районного бюджету, передбачених по галузі "Охорона здоров'я" (додаток 1).  

Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання районної Програми, 

підлягають уточненню під час затвердження (внесення змін) районного 

бюджету на відповідний рік, виходячи з його можливостей.  

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та  

результативні показники 

 

1. Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити 

вирішення таких основних завдань: 

проведення заходів, спрямованих на підвищення престижності професії 

лікаря; 

проведення відбору на конкурсній основі дітей, які успішно навчаються, у 

першу чергу – із соціально незахищених сімей, з метою направлення їх на 

навчання до вищих медичних навчальних закладів; 

використання цільового направлення сільської молоді до вищих медичних 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації відповідно до квот, встановлених 

у межах державного замовлення; 

працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів І-ІV 

рівня акредитації, які навчались за кошти державного бюджету в                                   

лікувально-профілактичні заклади, які потребують першочергового 

укомплектування; 

забезпечення благоустроєним житлом та сучасним медичним обладнанням 

робочих місць медичних працівників, особливо в сільській місцевості.  

 

2. Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатках. 

 

3. Виконання Програми дасть змогу укомплектувати лікарями лікувально-

профілактичні заклади району, в першу чергу заклади первинної медико-

санітарної     допомоги, що забезпечить: 

поліпшення якості та доступність медичної допомоги населенню району, 

передусім сільському; 

поліпшення показників здоров'я населення; 

підвищення престижу медичного працівника; 

поліпшення показника укомплектованості лікарськими кадрами. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 



 

1. Організація виконання Програми покладається на Голованівську 

районну державну адміністрацію, Голованівську центральну районну 

лікарню. 

2. Координація виконання Програми здійснюється Голованівською 

райдержадміністрацією.  

3. Виконавці Програми щороку до 10 січня та 10 липня інформують 

управління охорони здоров'я облдержадміністрації про хід виконання 

Програми. 

  

VІІ. Заходи з виконання районної Програми  

підготовки медичних працівників та поліпшення їх  

соціального захисту на 2012-2016 роки 

 

1. Проводити аналіз стану кадрового забезпечення закладів охорони 

здоров'я району та визначати реальну потребу в кількості спеціалістів, 

передусім  лікарів загальної практики - сімейної медицини, залежно від 

демографічних та соціально-економічних показників. 

 

Голованівська центральна районна 

лікарня,    районна державна 

адміністрація 

 

Щороку  

 

2. Здійснювати комплекс організаційних, просвітницьких і інформаційних 

заходів, спрямованих на орієнтацію випускників загальноосвітніх закладів на 

професію медичного працівника. 

 

Голованівська центральна районна 

лікарня,    районна державна 

адміністрація 

 

Постійно 

 

3. Розробити районну програму підготовки медичних працівників для 

закладів охорони здоров'я, в яких передбачити розроблення положення про 

надання житла молодим спеціалістам на підставі угоди між 

райдержадміністрацією та молодими спеціалістами за умови відпрацювання 

не менше 10 років за місцем призначення або надання службового житла 

відповідно до положення надання службового житлового приміщення, яке 

регулюється нормами глави 3 розділу ІІІ ЖК УРСР, а також постановою Ради 

Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року №37 "Про службові житлові 

приміщення", якою затверджений Перелік категорій працівників, яким 

можуть бути надані службові житлові приміщення, право користування 



припиняється, коли працівники припиняють трудові відносини з лікувально-

профілактичними закладами (відповідно з відсутністю права на 

приватизацію). 

 

Районна державна адміністрація 

І квартал 2012 року 

 

4. Голованівській райдержадміністрації щороку вирішувати питання щодо 

залучення випускників вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації для роботи у лікувально-профілактичних закладах району та з 

додатковою оплатою праці до 50%.  

 

 Районна державна адміністрація 

  2012-2016 роки 

 

5. Вжити дієвих заходів щодо створення належних умов праці та 

соціально-побутових умов медичних працівників, забезпечувати 

пріоритетність у наданні житла молодим спеціалістам або довгострокових 

кредитів на будівництво житла, щорічно в районному бюджеті передбачити 

кошти на: 

 

придбання житла для медичних працівників, у першу чергу для молодих 

спеціалістів. 

 

Районна державна адміністрація 

     2012-2016 роки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


