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ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
  

Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік» 

 

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків, Великодимерська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до Програми «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік», 

затвердженої рішенням Великодимеської селищної ради VIII скликання від 

23.12.2021 № 692 XXI-VIII, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію  Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

 

Селищний голова                                                 Анатолій БОЧКАРЬОВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 26 травня 2022 року 

№     ХХVIІ-VІІІ 
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Додаток  

рішення селищної ради  

                             від 26 травня 2022 №      ХХVII-VIІI 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

 

 Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства 

Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 
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ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 

Назва Програма «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської 

районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 

рік» 

Тип Програми Програма фінансової підтримки 

Ініціатор розроблення 

Програми  

Великодимерська селищна територіальна громада 

Розробник Програми КНП БРР «Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Комунальне некомерційне підприємство Київської 

обласної ради «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» 

Відповідальний 

виконавець програми 

КНП БРР «Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Комунальне некомерційне підприємство Київської 

обласної ради «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» 

Терміни реалізації 

Програми 

2022 рік 

Джерела фінансування 

Програми 

Місцевий бюджет,  інші  джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього: 

8 883 540,0 грн – 3 000 000,0 грн =  

5 883 540,0 грн. 

 

1. Загальні положення  

 

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону 

здоров'я. Здоров’я людини становить ключовий аспект національної безпеки, 

визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 

благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і 

кожної територіальної одиниці окремо. 

Погіршення стану здоров'я населення, високі показники смертності осіб 
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працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у 

доступності медичної допомоги призводять до об'єктивного збільшення 

потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров'я 

задовольнити не в змозі. 

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, 

підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно 

вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого 

розподілу і раціонального використання бюджетних коштів. 

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною 

спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною 

допомогою без застосування економічних важелів практично неможливе. 

Оскільки первинна медична допомога є базовим рівнем надання медичної 

допомоги в усьому світі, її кардинальне реформування в Україні вимагає 

суттєвих змін функціональних моделей закладів первинної медичної допомоги. 

Тому Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік»  (далі – Програма) 

потребує цільових фінансових зусиль, активних і скоординованих дій, 

спрямованих на забезпечення належних можливостей для наближення якісної 

первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини до населення, яке 

обслуговує центр первинної медико-санітарної допомоги (далі - Центр). 

На території Великодимерської селищної територіальної громади 

функціонує 10 амбулаторій  загальної практики-сімейної медицини 

(Великодимерська А ЗПСМ, Бобрицька А ЗПСМ, Руднянська А ЗПСМ, 

Шевченківська А ЗПСМ,  Тарасівська А ЗПСМ,  Богданівська  А ЗПСМ, 

Гоголівська А ЗПСМ, Русанівська А ЗПСМ, Світильнянська  А ЗПСМ, 

Плосківська  А ЗПСМ) та  4 фельдшерські пункти ( Жердівський ФП,  

Підліський ФП, Заліський ФП,  Зорянський ФП). 

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 та молодих спеціалістів. 

Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький 

рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, 

затверджених наказами МОЗ України. Для створення електронного реєстру 

пацієнтів, необхідно забезпечувати заклади первинної ланки оргтехнікою та 

швидкісною 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. 
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Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні 

нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного 

обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Для 

забезпечення повноцінного функціонування некомерційного комунального 

підприємства  необхідні кошти для своєчасної оплати праці працівників Центру 

ПМСД; оплати робіт та послуг, в тому числі комунальних; придбання 

медичних, господарських та інших товарів і матеріалів для утримання 

амбулаторій та фельдшерських пунктів.  

КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД»  заключило договір з Комунальним 

некомерційним підприємство Київської обласної ради «КИЇВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 

КАТАСТРОФ» про надання  послуг  з медичного обслуговування  по наданню 

невідкладної медичної допомоги  шляхом виїзду  на непрофільні виклики  до 

населення  населених пунктів  Великодимерської селищної територіальної 

громади, а також договір про надання медичних послуг  з установлення факту 

смерті людини в поза робочі години сімейних лікарів Підприємства. 

 

2. Мета Програми  

 

Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної 

допомоги для забезпекості, 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». 

 

3. Основні завдання Програми 

 

Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності 

Броварського районного центру первинної медико-санітарної допомоги та 

створення умов ефективного функціонування його підрозділів, а саме: 

 удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно 

до світових стандартів, запровадження   правових, економічних, 

управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян 

охорони здоров’я; 

 поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та 

жителям Великодимерської селищної територіальної громади; 

 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; 
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 підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 

матеріальних ресурсів охорони здоров’я; 

 створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері 

охорони здоров’я; 

 підключення до швидкісної мережі Інтернет та впровадження системи 

персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних 

інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної 

допомоги; 

 

 залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та 

громадських організацій до більш широкого інформування населення з 

питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування 

захворювань; 

 

4. Правові аспекти 

 

 Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік»  впроваджується на 

виконання Закону України від 07.07.2011 № 3611- VI «Про внесення змін до 

Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення 

надання медичної допомоги», ст. 307 «Програми Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку»  Україна – 2020» щодо стимулювання розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги,  Постанови КМУ від 17.08.1998 №1303, 

згідно Постанови КМУ №180 від 16.03.2017 «Про  впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного  лікування окремих груп населення  та за певними категоріями 

захворювань»,  Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 2857 від 

10.12.2020 «Про внесення змін до Примірного табеля матеріально-технічного 

оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які 

надають первинну медичну допомогу» та з метою реалізації державної 

політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у 

первинній медико-санітарній  допомозі, Методичних рекомендацій робочої 

групи Міністерства охорони здоров’я України з питань реформування медичної 

галузі в умовах децентралізації. 

 

5. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів селищної територіальної громади, а також за рахунок інших 

джерел не заборонених законодавством на оплату поточних і капітальних 

видатків відповідно до Додатку № 1 Програми, включаючи адміністративні 

витрати на Підприємство. 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням 
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реальних можливостей бюджету. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми: 

 

 Кваліфікаційна, професійна первинна медична допомога; 

 Сучасна система 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; 

 Система персоніфікованого електронного реєстру громадян для 

діяльності первинної медико-санітарної допомоги. 
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Додаток № 1 

до Програми  

Обсяги фінансування Програми 

 
№ 

з/п 

Найменування заходів Виконавець Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Очікувані результати 

 

1. 

Забезпечення мережі Інтернет, впровадження 

електронних реєстрів та телемедичного 

консультування 

КНП БРР 

«Броварський 

РЦ ПМСД» 

 

2022 

 

кошти 

селищної 

територіальної 

громади 

Покращення ефективності, своєчасності і 

якості медичної допомоги, надійного і 

оперативного управління інформацією, 

впровадження новітніх технологій в 

медичну практику 

 

 

2. 

Забезпечення  структурних підрозділів 

медикаментами, перев’язувальними матеріалами, 

виробами медичного призначення та 

відшкодування вартості лікарських засобів 

населенню Броварського району в т.ч.(наркотичні, 

сінкумар варфарін) 

КНП БРР 

«Броварський 

РЦ ПМСД» 

 

2022 

кошти 

селищної 

територіальної 

громади 

Підвищення рівня доступності населення до 

якісної медичної допомоги і своєчасного 

надання повноцінної невідкладної медичної 

допомоги 

 

 

3. 

Послуги з охорони,  техобслуговування та повірка 

медичного обладнання,  вивіз сміття, послуги 

лабораторії(медогляди), обслуговування кадрових, 

статистичних та бухгалтерських, медичних програм 

та відшкодування вартості наданих послуг по 

заключеним договорам, оплата інших видів послуг.  

КНП БРР 

«Броварський 

РЦ ПМСД» 

 

2022 

кошти 

селищної 

територіальної 

громади 

Створення умов для своєчасного надання 

медичної допомоги та покращення 

діяльності лікувальних закладів 

 

4. 

Комунальні послуги та енергоносії  КНП БРР 

«Броварський 

РЦ ПМСД» 

 

2022 

кошти 

селищної 

територіальної 

громади 

Створення та підтримання комфортних 

умов для перебування пацієнтів і громадян 

у лікувальних закладах 

 

5. 

 

Заробітна плата та стимулюючі виплати для 

працівників КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД»  

КНП БРР 

«Броварський 

РЦ ПМСД» 
2022 

кошти 

селищної 

територіальної 

громади 

Створення умов для своєчасного надання 

медичної допомоги та покращення 

діяльності лікувальних закладів 



проєкт 

 

6. 

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) 

КНП БРР 

«Броварський 

РЦ ПМСД» 

 

2022 

кошти 

селищної 

територіальної 

громади 

Створення та підтримання комфортних 

умов для перебування пацієнтів і громадян 

у лікувальних закладах 

7. 

 

Оснащення структурних підрозділів основини 

засобами (предметами довгострокового 

користування, обладнання та інвентарем) 

КНП БРР 

«Броварський 

РЦ ПМСД» 

 

2022 

кошти 

селищної 

територіальної 

громади 

Створення умов для своєчасного надання 

медичної допомоги та покращення 

діяльності лікувальних закладів 

 

Орієнтовані обсяги фінансування на 2022рік   

 

8 883 540,0 грн – 3 000 000,0 грн = 

5 883 540,0 грн. 

 

 

                      Секретар селищної ради Антоніна СИДОРЕНКО 

 


