ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального
некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної
медичної допомоги Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція
екстреної медичної допомоги» на 2019 рік», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 18.04.2019 р. № 463 XXIII-VII
З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та реалізації
заходів програми, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 та ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних
комісій з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків та з
питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та
соціального захисту населення, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного
підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філії КЗ КОР
«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2019 рік»,
затверженої рішенням Великодимерської селищної ради від 18.04.2019 р. № 463 XXIIIVII, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості,
підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків.
Селищний голова

смт Велика Димерка
1 серпня 2019 року
№ 540 XXVI – VІІ

А. Бочкарьов

Додаток 1
до рішення селищної ради
від 01.08.2019 р. № 540 XXVI-VII

ПРОГРАМА
Фінансове забезпечення Комунального некомерційного підприємства
Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філії КЗ
КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги»
на 2019 рік»

смт Велика Димерка
2019 р.

ПАСПОРТ

Назва

«Фінансове забезпечення Комунального некомерційного
підприємства Броварської районної ради «Броварський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної
медичної допомоги Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська
станція екстреної медичної допомоги» на 2019 рік

Тип Програми

Програма фінансового забезпечення

Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського
району Київської області
Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського
району Київської області, КНП БРР «Броварський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та
смертності населення шляхом формування і налагодження
ефективного функціонування системи надання населенню доступної
та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини.

Розробник Програми

Мета Програми

Завдання Програми

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я,
оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною
технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних
працівників, що допоможе покращити якість життя та збільшити
тривалість життя населення Броварського району.

Терміни реалізації
Програми

2019 рік

Виконавець Програми
Джерела фінансування
Програми

Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського
району Київської області КНП БРР «Броварський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Основним джерелом фінансування є кошти державного, обласного
бюджетів та кошти об’єднаної територіальної громади.
 підвищення ефективності роботи закладів ;
формування
системи
надання
населенню
високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної
медицини;


Очікувані результати
Програми

забезпечення збереження та подальше зміцнення
матеріально-технічної бази, її модернізація;


покращення оснащення закладів загальної практики –
сімейної медицини відповідно рекомендованих табелів
оснащення та нормативів.


1. Загальні положення
На території Броварського району Київської області функціонують амбулаторії загальної
практики сімейної медицини і відділення невідкладної допомоги, Філія КЗ КОР
«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» та інші заклади охорони
здоров’я. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень
матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ
України.
Комунальне некомерційне підприємство Броварської районної ради «Броварський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» є комунальним підприємством
Броварської районної ради, заснованим на спільній власності сіл та селищ Броварського
району, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню Броварського району
Київської області, Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної
допомоги».
«Програма «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного підприємства
Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська
станція екстреної медичної допомоги» на 2019 рік» (далі – Програма) передбачає фінансову
підтримку закладів охорони здоров’я їх кадрове та матеріальне забезпечення, для покращення
надання медичних послуг населення.
Первинна медико-санітарна допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним
вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану справ є,
насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості
медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.
Для створення електронного реєстру пацієнтів, необхідно забезпечувати заклади
первинної ланки оргтехнікою та мережею Інтернет.
Для поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги, що надається
населенню, підрозділи КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД» необхідно забезпечити
автотранспортом та укомплектувати його спеціальним портативним обладнанням для
підвищення якості медичних послуг.
2. Мета Програми
Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для
забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення
рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження
рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і
налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та
високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та
вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства
Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» та фінансове забезпечення медичного обслуговування шляхом виїзду медичних
бригад Філії КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги».
3. Основні завдання Програми
Медична допомога жителям Броварського району є доступною. Проте є проблеми, які
накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового
фінансування:



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
Броварського району;



забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими
засобами та виробами медичного призначення;



поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня
захворюваності, інвалідності, 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;



підключення до мережі Інтернет та впровадження системи персоніфікованого
електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в
діяльності первинної медико-санітарної допомоги.



Забезпечення відомчим житлом медичних фахівців (сімейних лікарів, педіатрів).



Відповідно до постанови від 30.05.2018 №417 забезпечення медичних фахівців з
вищою освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням
житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

жителям

4. Фінансування Програми
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок
коштів державного, обласного бюджетів та місцевих коштів селищного бюджету , а також за
рахунок інших джерел не заборонених законодавством на оплату поточних і капітальних
видатків відповідно до Додатку № 1 Програми.
5. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дасть змогу жителям Великодимерської ОТГ отримати:


Кваліфікаційну, професійну первинну медичну допомогу;



Сучасну систему інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;



Підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я;



Покращення матеріально-технічної бази;



Дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних нормативів;



Ефективні, безпечні і якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення;



Систему персоніфікованого електронного реєстру громадян для
первинної медико-санітарної допомоги.

Секретар ради

А. Сидоренко

діяльності

Додаток № 1
до програми

№
з/п

1.

2.

Найменування заходів

Забезпечення структурних
підрозділів
медикаментами,
перев’язувальними
матеріалами, виробами
медичного призначення та
відшкодування вартості
лікарських
засобів населенню
Броварського району в
т.ч.(наркотичні, сінкумар
варфарін)
Послуги з
охорони, техобслуговуван
ня та повірка медичного
обладнання, кадрових,
статистичних та
бухгалтерських програм,
забезпечення мережі
Інтернет, послуги
телефонного звязку,
впровадження електронних
реєстрів та телемедичного
консультування, окремі
заходи по реалізації
програм та інші поточні
видатки

Виконавец
ь

КНП БРР
«Броварсь
кий РЦ
ПМСД»

КНП БРР
«Броварсь
кий РЦ
ПМСД»

Термін
викона
ння

2019

2019

Джерела
фінансування

державний,
обласний
бюджет та
кошти місцевого
бюджету

державний,
обласний
бюджет та
кошти місцевого
бюджету

4.

Заробітна плата та
стимулюючі виплати для
працівників відділення
невідкладної допомоги

КНП БРР
«Броварсь
кий РЦ
ПМСД»

державний,
обласний
бюджет та
кошти місцевого
бюджету

5.

Стимулюючі виплати
медичним працівникам
сільської місцевості та
диференціації для
недопущення зрівнялівки
заробітної плати
працівників

КНП БРР
«Броварсь
кий РЦ
ПМСД»

державний,
обласний
бюджет та
кошти місцевого
бюджету

2019

Орієнтовані
обсяги
фінансування
на 2019р.
(тис.грн)

332,5

Очікувані
результати

Підвищення рівня
доступності
населення до
якісної медичної
допомоги і
своєчасного
надання
повноцінної
невідкладної
медичної допомоги

183

Створення умов
для своєчасного
надання медичної
допомоги та
покращення
діяльності
лікувальних
закладів

238,96

Створення умов
для своєчасного
надання медичної
допомоги та
покращення
діяльності
лікувальних
закладів

689,81

Покращення
ефективності,
своєчасності і
якості медичної
допомоги

6.

7.

На придбання предметів,
матеріалів, господарського
інструменту, інвентарю та
обладнання що не
відноситься до основних
засобів (бланки лікарняних
листів, рецептурні бланки
форма-3, паливо мастильні
матеріали, періодичні
видання, канцелярські
товари)
Відшкодування послуг
невідкладної медичної
допомоги шляхом виїзду
на непрофільні виклики
медичних бригад Філії КЗ
КОР «КОЦЕМДМК»
«Броварська станція
екстреної медичної
допомоги»

КНП БРР
«Броварсь
кий РЦ
ПМСД»

Філія КЗ
КОР
«КОЦЕМ
ДМК»
«Броварсь
ка станція
екстреної
медичної
допомоги»

8.

Забезпечення відомчим
житлом медичних фахівців
(сімейних лікарів,
педіатрів)

Виконавчи
й комітет
Великоди
мерської
селищної
ради

9.

Оплата електроенергії,
природнього газу,
водопостачання та
водовідведення
амбулаторій та ФАП
Великодимерської ОТГ

Виконавчи
й комітет
Великоди
мерської
селищної
ради

Оплата інших послуг, що
забезпечують
функціонування медичних
закладів громади (повірка
лічильників, вивезення
сміття, викачка
каналізацій)

Виконавчи
й комітет
Великоди
мерської
селищної
ради

10.

2019

2019

2019

2019

2019

державний,
обласний
бюджет та
кошти місцевого
бюджету

527,73

Створення та
підтримання
комфортних умов
для перебування
пацієнтів і
громадян у
лікувальних
закладах

державний,
обласний
бюджет та
кошти місцевого
бюджету

199,44

Надання якісної
невідкладної
медичної допомоги

50,0

Створення умов
для своєчасного
надання медичної
допомоги та
покращення
діяльності
лікувальних закладі

кошти місцевого
бюджету

кошти місцевого
бюджету

кошти місцевого
бюджету

Новий пункт
1 860,0

Новий пункт
122,0

Створення умов
для своєчасного
надання медичної
допомоги та
покращення
діяльності
лікувальних
закладах
4 203,44
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Створення умов
для своєчасного
надання медичної
допомоги та
покращення
діяльності
лікувальних закладі
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