
 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 вересня  2018 року         № 326 
 

 

Про затвердження районної цільової 

програми «Доступна медицина» 

на 2018-2020 роки 

 

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

самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» від 17 грудня 2017 року № 2233-VIII щодо фінансового 

забезпечення медицини, постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 

1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювання», постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження 

Порядку забезпечення інвалідів і дітей інвалідів технічними та іншими 

засобами», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити районну цільову програму «Доступна медицина» на 2018-

2020 роки (додається). 

 

2. Голованівській районній державній адміністрації під час уточнення 

показників районного бюджету на 2018 рік та формування проектів бюджетів 

на наступні роки передбачити кошти на реалізацію заходів районної цільової 

програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки. 

 

3. Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської 

 

 



районної ради забезпечити залучення додаткових коштів для фінансування 

програми з інших не заборонених чинним законодавством джерел. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з соціальних питань та з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки 

 

1.  Програма затверджена  Рішення Голованівської 

районної ради від 14 вересня 

2018 року № 326  

2.  Ініціатор розроблення Програми Голованівська районна 

державна адміністрація 

3.  Розробник Програми КНП «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Голованівської 

районної ради 

4.  Відповідальний виконавець 

 

 

 

Голованівська районна 

державна адміністрація,  КНП 

«Голованівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Голованівської 

районної ради 

5.  Учасники Програми Голованівська районна 

державна адміністрація,  КНП 

«Голованівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Голованівської 

районної ради 

6.   Термін реалізації Програми 2018–2020 роки 

Етапи виконання Програми 2018–2020 роки 

7.  Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 

Програми 

районний бюджет, бюджети 

сільських та селищних рад   

8.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього:  
3337,0 тис. грн. 

у тому числі: районний бюджет 3337,0 тис. грн. 

9.  Основні джерела фінансування Програми  районний бюджет, бюджети 

сільських і селищних рад  та 

інші джерела не заборонені 

чинним законодавством 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення районної ради 

від 14 вересня 2018 року № 326 

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Доступна медицина» на 2018-2020 роки 

  

І. Загальні положення 

  

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про схвалення 

Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я - 2020: український вимір», 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року 

№1164-р, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування  населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 

серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»  
статті 89 Бюджетного кодексу України розроблена районна цільова програма 

«Доступна медицина» на 2018-2020 роки. 

  

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

  

На етапі реформування  системи охорони здоров’я основною метою є 

побудова нової, ефективної системи громадського здоров’я. Викликами, що 

ставить перед районною владою реформа охорони здоров’я України, є 

необхідність швидкої реорганізації районної мережі медичних установ з 

подальшим її фінансуванням за рахунок державного, обласного, районного, 

місцевих бюджетів, власних надходжень комунального некомерційного 

підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Голованівської  районної ради  та інших залучених коштів. 

Після перетворення 3 серпня 2018 року Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги був зареєстрований в Єдиному державному реєстрі 

підприємств та організацій України, як комунальне некомерційне 

підприємство. 

15 серпня 2018 року Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги уклав договір із Національною службою здоров’я України. Строк дії 

договору з 1 жовтня 2018 до 31 грудня 2018 року.  Загальна орієнтовна ціна 

договору становить 2 850 048,25 гривень.  

Перехід на оплату від НСЗУ не є приводом згортати районні програми з 

підтримки охорони здоров’я.  

Пунктом 5 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування  населення» визначено, 



що до 31 грудня 2019 року реімбурсація здійснюється для визначеного 

Кабінетом Міністрів України переліку медичних станів у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. З 1 січня 2020 року 

запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених 

програмою медичних гарантій. 

Пунктом 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 

року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» визначено, 

що витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових 

умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та 

місцевими бюджетами на охорону здоров’я. 

При цьому пунктом 1 установлено, що безоплатний або пільговий відпуск 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. 

Тобто, фінансування має здійснюватися за відповідною бюджетною 

програмою (стаття 20 Бюджетного кодексу України про програмно-цільовий 

метод), окремо від оплати за договором Національною службою здоров’я 

України. 

За вимогами статті 89 Бюджетного кодексу України зазначено, 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, що надають 

первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну 

допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з 

первинної медичної допомоги населенню. 

Попри все є позитивний досвід сучасної медицини: 

- розвинена мережа фельдшерських та фельдшерсько-акушерських  

пунктів, лікарських амбулаторій; 

- успішно впроваджена програма «Доступні ліки»; 

- розвиток телекомунікаційних технологій; 

- стратегічне бачення розвитку районної системи охорони здоров’я.  

Виконується робота щодо інформатизації технологічних процесів  

управління та входження Центру в єдиний інформаційний простір області та 

України. В 2018 році була проведена робота по підключенню всіх лікарських 

амбулаторій до мережі Інтернет, крім того всі лікарі отримали електронний 

цифровий підпис.  

Голованівський ЦПМСД підключився до системи “eHealth” через МІС 

«Медстар», на даний заключено 14 484 чинних декларацій між пацієнтами та 

лікарями.  

Протягом 2017-2018 років в Голованівському ЦПМСД було придбано для 

лікарів 10 комп’ютерів та принтерів. Але необхідно придбати ще 5 таких 

комплектів.  

Були  передбачені кошти на виконання  завдань та заходів на первинному 



рівні, зокрема: боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та запобігання 

захворювань на грип та ГРВІ, придбання лікарських засобів для пільгових  

категорій населення району (заключено договір з аптекою ПрАТ «Ліки 

Кіровоградщини» 2017 рік на 55,0 тис. грн. в 2018 році на 42,0 тис. грн.) 

У 2017 році ряд сільських рад виділили кошти на виплату заробітної 

плати, нарахувань на заробітну плату для медичних працівників, виділили 

кошти, залучили спонсорів для  проведення ремонтних робіт та закупівлю 

медичного обладнання для лікарських амбулаторій, фельдшерсько-

акушерських і фельдшерських пунктів, які знаходяться на підпорядкованій їм 

території. 

В 2017 році було проведені ремонтні роботи всього на суму 444 706,0 грн. 

за кошти бюджету сільських рад та спонсорські кошти. 

В 2017 році було закуплено медичного обладнання всього на суму                   

196 354,5 грн. за кошти місцевого бюджету та бюджету сільських рад. 

За кошти районного бюджету в Голованівському центрі первинної 

медико-санітарної  допомоги закупляється туберкулін, вакцина для 

профілактики грипу, забезпечуються безкоштовними ліками пільгові категорії 

населення.   

В 2018 році за кошти районного бюджету, Молдовської (18,0 тис. грн.), 

Перегонівської 50,5 тис. грн.) та Троянської (20,0) тис. грн. сільських рад були 

придбані в сільські лікарські амбулаторії комп’ютерне обладнання, 

електрокардіографи, медична сумка-укладка для фельдшера (2,5 тис. грн.). 

Красногірська сільська рада виділили кошти 33,0 тис. грн. на проведення 

поточного ремонту фельдшерського пункту.  За кошти Розкішненської 

сільської ради був проведений поточний ремонт Новосільського 

фельдшерського пункту (15,26 тис. грн.), було виділено кошти на придбання 

бензину (10,0 тис. грн.), для виготовлення проектно-кошторисної документації 

для будівництва Новосільської сільської лікарської амбулаторії 312,5 тис. грн. 

На придбання  лікарських засобів для надання невідкладної допомоги 

населенню Розкішненська, Красногірська, Семидубська сільські ради виділили 

по 5,0 тис. грн., Клинівська, Молдовська по 2,0 тис. грн., Свірнівська 3,0 тис. 

грн. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

  

Головною метою Програми є запровадження доступної вертикально 

інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги в Голованівському  

районі, а саме: первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги. 

На первинному рівні - вдосконалення та розвиток медичної допомоги 

населенню району, особливо сільського населення (формування сучасного 

рівня роботи фельдшерських та фельдшерсько-акушерських  пунктів (пунктів 

здоров’я), лікарських амбулаторій (амбулаторій монопрактики, амбулаторій 

групової практики, лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів – 

педіатрів дільничних, лікарів – терапевтів дільничних. 

 



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

джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

  

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:  

- забезпечення сучасними автоматизованими робочими місцями з 

підключенням до мережі Інтернет 15 лікарів первинної ланки; 

- встановлення програмного забезпечення на комп’ютери лікарів; 

- забезпечення 15 мобільними діагностичними комплексами кожного 

лікаря (сумки-укладки з сучасним комунікаційним засобом (планшет або 

ноутбук) з можливістю підключення до мережі Інтернет, електрокардіограф, 

спірометр, пульсоксиметр, електронний стетоскоп, апарат для вимірювання 

глюкози/холестерину крові); 

- забезпечення медичних працівників сучасними ефективними лікарськими 

засобами для надання невідкладної, першої лікарської допомоги населенню; 

- забезпечення населення вакцинами, туберкуліном, лікарськими засобами 

для пільгових категорій населення;  

- утримання будівель медичних закладів первинної ланки на сучасному 

рівні;  

- створення відповідних умов роботи для медичних працівників поступово 

вирішить кадрове забезпечення сільських закладів охорони здоров’я. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

районного бюджету, передбачених по галузі "Охорона здоров'я", бюджетів  

сільських і селищних рад  та інших джерел не заборонених чинним 

законодавством України, (додаток 2).   

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:  

створити мережу лікувальних закладів, територіально наближених до 

місця проживання громадян; 

створити умови для ефективного функціонування лікувальних закладів; 

забезпечити розвиток лікувальних закладів.  

2. Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатках.  

3. Виконання Програми дасть змогу:  

- підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров'я з метою 

подолання несприятливих демографічних тенденцій; 

- сформувати систему надання населенню високоякісної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини 

           - збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями 

загальної практики - сімейними лікарями та лікарями первинної ланки - щороку 

на 7-10 відсотків; 



- створити умови для реалізації принципу організації та координації 

лікарем загальної практики - сімейним лікарем надання пацієнтам 

спеціалізованої амбулаторної  медичної допомоги. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

 1. Організація виконання Програми покладається на Голованівську 

районну державну адміністрацію, КНП «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради. 

2. Координація виконання Програми здійснюється Голованівською 

райдержадміністрацією.   

3. Виконавці Програми щороку інформують Голованівську районну раду 

про хід виконання Програми.    

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Додаток 1 

                                                до районної цільової програми  

                                                                 «Доступна медицина» на 2018-2020 роки 

 

 

Фінансове забезпечення районної цільової програми  

«Доступна медицина» на 2018-2020 роки» 
 

Обсяг коштів,  

який 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

2018  рік,  

тис. грн. 

2019 рік, 

тис. грн. 

2020 рік,  

тис. грн. 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми,  

тис. грн. 

Обсяг ресурсів, 

усього тис. грн.  

у тому числі: 

750,9 1288,6 1297,5 3337,0 

районний бюджет 750,9 1288,6 1297,5 3337,0 

 

Примітка: обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання районної цільової  

Програми, підлягають уточненню під час затвердження (внесення змін) районного бюджету  

на відповідний рік, виходячи з його можливостей.



                                                                                                                                                                            

Додаток 2 

до районної цільової програми  

«Доступна медицина» на 2018-2020роки  

від 14 вересня 2018року № 326  

(з урахуванням змін внесених рішеннями районної 

ради від  9 листопада 2018року №337, від  14 

грудня 2018 року № 362, від 25 січня 2019 року № 

363, від 05 квітня 2019 року № 384, від 05 липня 

2019р. № 410) 

 

Заходи щодо реалізації районної цільової програми 

«Доступна медицина» на 2018-2020роки 

Напрямок діяльності І. Первинна медична допомога 

№ 

з/п 

Перелік заходів Термін 

виконання 

заходів, 

роки 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування тис.  грн.,  у 

тому числі 

Очікуваний 

результат 

Всього 2018 рік 2019 рік  2020 рік 

1 Оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв  

 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги»  

Районний 

бюджет 

1743,3 233,2 750,6 759,5 Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

2 Придбання 

наркотичних та 

психотропних 

засобів 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги»  

Районний 

бюджет 

146,0 20,0 63,0 63,0 Покращення 

паліативної 

допомоги 

хворим із 

больовим 

синдромом 

3 Придбання 

туберкуліну  

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

Районний 

бюджет 

395,0 45,0 175,0 175,0 Зниження 

показника 

захворюваності 



медико-

санітарної 

допомоги»  

населення 

району на 

туберкульоз 

4 Упорядкування 

безоплатного та 

пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами лікарів у 

разі амбулаторного 

лікування окремих 

груп населення та 

певними 

категоріями 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

609,5 150,0 359,5 100,0 Забезпечення 

безкоштовним 

пільговим 

відпуском 

медикаментів 

5 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази та 

оснащення 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

4729,10 366,7 4162,4 200,0 Для 

покращення 

якості 

медичної 

допомоги 

6 Оплата відряджень  2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

20,0 20,0 - - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

7 Адміністративні 

послуги 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

113,2 10,2 103,0 - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

8 Фонд оплати праці 2018-2020 КНП 

«Голованівський 

Районний 

бюджет 

2240,7 56,1 2184,6 - Забезпечення   

амбулаторій, 



центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги»  

ФП та ФАП 

9 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

360,0 70,0 290,0 - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

10 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

477,3 180,0 297,3 - Забезпечення   

амбулаторій, 

ФП та ФАП 

11 Вакцина проти 

грипу 

2018-2020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

30,0 30,0 - - Зниження 

показника 

захворюваності 

населення 

району на грип 

12 Медикаменти та 

перев’язувальні 

матеріали 

20182020 КНП 

«Голованівський 

центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

Районний 

бюджет 

283,0 12,0 271,0 -- Для 

покращення 

якості 

медичної 

допомоги 

 Всього    11147,1 1193,2 8656,4 1297,5  

 

 

 


