
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 

 
                             ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                         ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
                               ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                         (дванадцята сесія восьмого скликання) 

 
РІШЕННЯ 

07 жовтня  2021 року   
                        
Про затвердження Програми фінансової  
підтримки та розвитку Комунального підприємства 
«Комунальне некомерційне підприємство 
Лубенський міський центр первинної медико-санітарної  
допомоги» на 2021 рік у новій редакції 
 

Розглянувши Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік у новій редакції, з 
метою покращення медичного обслуговування населення, розвитку сфери 

охорони здоров’я, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись 
статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада вирішила: 
         1. Затвердити Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік у новій редакції 
(додається). 
          2. Начальнику фінансового управління виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області Романенко Т.О. 

забезпечити фінансування Програми фінансової підтримки та розвитку 

Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 
Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік 

у новій редакції. 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Комунальне 

підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський    міський    
центр   первинної   медико-санітарної   допомоги» (директор Пучка О.Ю). 
         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В., 

начальника управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області Ківу В.В., постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, постійну 

депутатську комісію з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. 
          
Лубенський міський  голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 
 
 
 



 
ПОГОДЖЕНО: 
 
 
Секретар міської ради                                                               М.Ф. Комарова 
 
 
Заступник Лубенського міського голови     
з питань діяльності виконавчих                                                                                     
органів ради І.В.Харченко 
 
 
Голова постійної депутатської комісії 
з питань планування бюджету та фінансів   Р.В. Сендзюк 
 
 
Голова постійної депутатської 
комісії з питань охорони 
здоров’я, материнства та 
дитинства         Ю.В.Палига 
 
 
 
Головний спеціаліст  
юридичного відділу  
виконавчого комітету Лубенської  
міської ради Лубенського району     М.О. Євтушевський 
 
 
Начальник відділу організаційного забезпечення 
діяльності ради та ОСН 
виконавчого комітету Лубенської  
міської ради Лубенського району     Н.М. Уварова 
 
 
Начальник фінансового управління 
виконавчого комітету Лубенської  
міської ради Лубенського району     Т.О. Романенко 
 
 
Начальник управління охорони здоров’я 
виконавчого комітету Лубенської  
міської ради Лубенського району     В.В. Ківа 
 
 
Пучка О.Ю. 
тел. 73-165 



                                                    Додаток  
                                                                              до рішення міської ради 

                                                                                   від «__»______  2021 року 
 
 

Програма фінансової підтримки та розвитку 
Комунального підприємства  « Комунальне некомерційне підприємство  
Лубенський міський  центр первинної медико–санітарної допомоги» на 

2021 рік у новій редакції 
 

1. Паспорт Програми 
 
Назва Програми: Програма фінансової підтримки та розвитку 

Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 

Лубенський міський  центр первинної  медико – санітарної допомоги»  на 

2021 рік. 
 1. Ініціатор розроблення програми: Лубенська міська рада Полтавської 

області, Управління охорони здоров’я Лубенської міської ради. 
2. Важливість розроблення Програми виникла через необхідність 

забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, 

вдосконалення надання первинної та невідкладної медичної допомоги 

населенню м. Лубен. 
3. Розробник Програми – Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Полтавської області. 
4. Виконавець Програми - Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Полтавської області, комунальне 

підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський  
центр первинної  медико – санітарної допомоги».  

5. Керівник Програми – начальник управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету  Лубенської міської ради Полтавської області. 
6. Термін реалізації Програми: 2021 рік. 
7. Обсяги фінансування Програми: 2021 рік. 

 
2. Загальні положення 

 
Здоров’я  людини є головною цінністю держави, має важливе значення 

в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і 

суспільного добробуту та благополуччя, головна умова стійкого 

економічного розвитку. 
Програма фінансової підтримки та розвитку комунального 

підприємства                          «Комунальне некомерційне підприємство 
Лубенський міський  центр первинної  медико-санітарної допомоги»  на 2021 
рік  (далі – Програма)  розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я» від 30.11.2016р. № 1013-р та рішення  Лубенської  міської 

ради Полтавської області від 22.03.2018р. «Про реорганізацію  комунального 



Лубенського міського центру  первинної  медико-санітарної допомоги  
шляхом перетворення». 

Пріоритетним напрямком діяльності  комунального  підприємства                   

«Комунальне  некомерційне  підприємство  Лубенський міський  центр 

первинної  медико-санітарної допомоги»   є розвиток первинної медико-
санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення 

ефективності медичного обслуговування міського населення. 
У Програмі визначено мету розвитку комунального підприємства                 

«Комунальне  некомерційне  підприємство  Лубенський міський  центр 
первинної  медико-санітарної допомоги »,  проведено аналіз надання 

медичних послуг, господарських та інших послуг,  розроблені основні 

завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої, якісної, 

ефективної, доступної медичної допомоги мешканцям міста Лубен  та іншим 

громадянам. 
 

3. Мета Програми 
 

Метою прийняття та реалізації  Програми  є: зниження захворюваності, 

інвалідності і смертності населення, збільшення тривалості  життя, 

покращення якості та ефективності надання первинної медичної та 

невідкладної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту 

прав громадян на охорону здоров'я, профілактику захворювань в тому числі 

керованих засобами імунізації, покращення медикаментозного забезпечення 

пільгових категорій населення, поліпшення демографічної ситуації.   
 
 

4. Напрями та завдання Програми 
      

Пріоритетним напрямом діяльності Комунального  підприємства                         
«Комунальне  некомерційне  підприємство  Лубенський міський  центр 

первинної медико-санітарної допомоги» є забезпечення населення 

комплексними та інтегрованими послугами з всебічної, безперервної і 

орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги, спрямованої на 

задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, 

попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації. 
Основними завданнями Програми є: пріоритетний розвиток первинної 

медико-санітарної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної 

допомоги населенню, укріплення та оновлення матеріально-технічної бази 

амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, поліпшення 

забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, перехід до фінансування 

закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці 

медичних працівників, забезпечення належного фінансування потреб 

первинної ланки.  
Комунальне  підприємство «Комунальне  некомерційне  підприємство  

Лубенський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги»  

здійснює медичне обслуговування працівниками амбулаторій загальної 

практики - сімейної медицини  № 1, 2, 3, 4, 5, 6  населення в кількості 44253 
декларантів та жителів міста, які не уклали декларації з сімейним лікарем. 
Потужність закладу - 806 відвідувань на день. 



 
Основними шляхами розв’язання проблем є: 

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги; 
- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню; 
- укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, підвищення рівня енергозбереження; 
- постійне підвищення фахового рівня медичних працівників; 
- фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальна 

мотивація праці медичних працівників; 
- забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.  

Протягом останніх років вирішено ряд завдань, спрямованих на 

забезпечення прав  громадян на якісну та доступну первинну медико-
санітарну допомогу, створення умов для формування здорового способу 

життя. Зріс рівень доступності для населення кваліфікованої лікарської 
допомоги, забезпечуються заходи з профілактики та ранньої діагностики 
захворювань, надається невідкладна медична допомога на догоспітальному 

етапі, широко використовуються стаціонарозамінні технології, якісний 
диспансерний нагляд за прикріпленим населенням. Розроблено та 

впроваджено в роботу локальні клінічні протоколи надання первинної 

медичної допомоги та маршрути пацієнта.  
Постійно покращується матеріально-технічне, організаційне, кадрове 

та медикаментозне забезпечення структурних підрозділів центру.  
Поряд із цим на первинній ланці залишається низка питань, які 

потребують доопрацювання та вирішення, а саме: 
-  необхідність безперервного професійного розвитку медичних працівників; 
- недостатній рівень інформаційно-технологічного забезпечення структурних 

підрозділів Центру ПМСД; 
- забезпечення достатнього рівня  фінансування з місцевого бюджету 

видатків, спрямованих на: 
- забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

пільговими рецептами у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та категорій захворювань; 
- утримання та покращення технічного стану будівель, споруд структурних 

підрозділів Центру ПМСД; 
- забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для 

використання в амбулаторних та побутових умовах; 
- забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв. 

5. Очікувані результати 

Виконання Програми дозволить:  
- підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної допомоги, 
запобігти демографічній кризі, знизити рівень інвалідизуючих наслідків 

захворювань;  
- покращити забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини медичним обладнанням, оснащенням, санітарним автотранспортом 

та іншими транспортними засобами згідно  з табелем оснащення, 
розробленим на підставі наказів Міністерства охорони здоров’я України ;  
- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, 

забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% ; 



- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на 

засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у 

дорогих видах медичної допомоги, в т.ч. стаціонарної;  
- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, 

онкопатології, що знизить показники смертності та інвалідності від даної 

патології;  
- покращити рівень надання населенню якісної амбулаторної медичної 

допомоги первинного рівня та зменшити кількість звернень до 

вузькопрофільних спеціалістів; 
-  забезпечити організацію та координацію лікарем сімейної медицини 

надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, 

направлення населення на консультацію до вузькопрофільних спеціалістів 

вторинного та третинного рівнів, направлення на стаціонарне лікування;  
- забезпечити надання оптимальної  амбулаторної паліативної допомоги, а 

саме медикаментозного знеболення хворим на онкопатологію в термінальних 

стадіях; 
- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню 

та обслуговування викликів, завдяки забезпеченню структурних підрозділів 

закладу  автотранспортом; 
- своєчасна вакцинація проти інфекцій керованих специфічними засобами 

імунопрофілактики. 
 

6. Шляхи та способи виконання Програми 
 

Оптимальним шляхами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:  
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, а саме 

продовження капітальних та поточних ремонтів в амбулаторіях загальної 

практики-сімейної медицини;  
- оснащення структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та 

інструментарієм відповідно до табеля оснащення; 
- забезпечення амбулаторій сімейної медицини  автотранспортом (легкові 

автомобілі) та їх ремонтів; 
- покращення ситуації із кадрового забезпечення; 
- удосконалення системи профілактичних заходів; 
- впровадження в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини 

автоматизованого робочого місця лікаря; 
- адаптація нової моделі консолідованого фінансування; 
- покращення забезпечення пільгових категорій населення лікарськими 

засобами; 
- покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних 

підрозділів закладу. 
 
 

7. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми дасть змогу:  
- підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної допомоги та 

сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій, зниження 

рівня інвалідизуючих захворювань протягом  року;  



- покращити забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини медичним обладнанням, інструментами, санітарним 

автотранспортом, згідно  табеля оснащення;  
- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, 
забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% ; 
- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на 

засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у 

дорогих видах медичної допомоги, в т.ч. стаціонарної.  
- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, 

онкології, що знизить показники смертності та інвалідності від даної 

патології;  
- покращити надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги 

первинного рівня та зменшити кількість звернень до вузьких спеціалістів; 
- забезпечити організацію та координацію лікарем сімейної медицини 

надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, 

направлення населення на консультацію до вузьких спеціалістів вторинного 

та третинного рівнів, направлення на стаціонарне лікування;  
- забезпечити  надання оптимальної  амбулаторної  паліативної допомоги, а 

саме медикаментозного знеболення хворим, в тому числі на онкопатологію, в 
термінальних стадіях; 
- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню 

міста та обслуговування викликів завдяки забезпеченню структурних 

підрозділів закладу  автотранспортом; 
- забезпечити своєчасну вакцинацію проти  інфекцій, керованих 

специфічними засобами імунопрофілактики. 
  

8. Фінансове забезпечення виконання Програми 
 
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок: 

 коштів міського бюджету; 
 інших субвенцій з обласного та державного бюджетів; 
 інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.  
Обсяги фінансування Програми на 2021 рік (План заходів програми 

фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги»). 

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів Управління охорони здоров’я та використовувати 

виділені кошти згідно з планом використання бюджетних коштів, 

погодженого головним розпорядником. 
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається 

директором Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико–санітарної 

допомоги» до Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Полтавської області щоквартально, а до Лубенської 

міської ради Полтавської області – щорічно до 1 березня наступного року за 

звітним періодом. 



Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови 

стабільного фінансування її складових. 
 

 
9. Прикінцеві положення 

 
           Програма  визначає мету, завдання і шляхи розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги громади міста Лубни  на 2021 рік,  враховуючи 

стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. 
Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в 

установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб 

поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та 

доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово-
господарських можливостей громади).  
         Програма розрахована на 1 рік,  має завдання,  які направлені на 

виконання заходів Програми, адаптованих до рівня потреб та можливостей 

міста, реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичного 
закладу первинного рівня та органів місцевого самоврядування у визначених 

напрямках діяльності.  
 

 
 
Секретар міської ради                                             Маргарита  КОМАРОВА 
      

П



                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     Додаток 

до  програми   фінансової підтримки та розвитку 
Комунального підприємства «Комунальне  
некомерційне підприємство Лубенський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» 

на 2021 рік у новій редакції 
 

План заходів  
програми фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства «Комунальне  некомерційне підприємство Лубенський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік у новій редакції 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(вартість), 

тис. гривень, на 2021 р. 
 

 
 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Придбання 

медикаментів 

та виробів 

медичного 

призначення 

- фармацевтичної продукції та 

виробів медичного 

призначення; 
- забезпечення інвалідів 

технічними засобами 

медичного призначення; 
-  дороговартісне тривале 

лікування (орфанні 

захворювання, лікування 

після трансплантації органів) 

та інше. 

2021 р. 

 
Кошти  бюджету 

міста 
1575,1 

 
 

Надання якісної та  в 

повному  обсязі медичної 

допомоги при 

невідкладних станах. 

Проведення заходів 

імунопрофілактики 

дитячому  та  дорослому  

населенню. Зниження  

рівня  інфекційної 

захворюваності. 

Власні кошти 

підприємства 
- 
 

2 Оплата 

комунальних 

- послуги теплопостачання; 
- оплата водопостачання та 

2021 р. Кошти  бюджету 

міста 1112,9 
 
 



послуг та 

енергоносіїв 
водовідведення; 
- оплата електроенергії; 
та інші комунальні послуги 
 

Власні кошти 

підприємства 
- 
 

 
 

Забезпечення 

функціонування  

підприємства 

3 Інші виплати 

населенню 

- відшкодування витрат, 

пов’язаних з відпуском 

лікарських засобів безоплатно 

або на пільгових умовах 

відповідно до законодавства 

та інше 

2021 р. 

Кошти  бюджету 

міста 
2160,0 

 

 
 

Забезпечення  окремих 

категорій  громадян 

пільговим  лікуванням 
Власні кошти 

підприємства 

- 
- 
- 
- 

  

4 Капітальні 

видатки 

-капітальний ремонт  даху 

приміщення амбулаторії 

загальної практики-сімейної 

медицини №6 по вул. 

Київська,11, м. Лубни, 

Полтавської області 

2021р. 

Кошти бюджету 

міста та інші 

джерела 

фінансування 

200,00 

Забезпечення  належного 

стану приміщень для 
надання якісної медичної 

допомоги мешканцям 

міста 

 Всього, у т.ч.:    
5048,00 

 
 

 

  кошти бюджету міста    5048,00 
 

  кошти бюджету міста та інші 
джерела фінансування   0 

 

  власні кошти підприємства   
 
0 
 

 

 
Директор  КП «КНП ЛМЦПМСД»                                                                              О. ПУЧКА 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту програми фінансової підтримки та розвитку 

Комунальногопідприємства 
«Комунальне некомерційне підприємство  Лубенський міський центр 

первинної  медико – санітарної допомоги на 2021 рік» у новій редакції 
 

В зв’язку з безперервною потребою населення в отриманні доступної, 

своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги виникла 

необхідність  у затвердженні місцевої Програми  фінансової підтримки та розвитку 

КП «КНП ЛМЦПМСД» у новій редакції,  що дасть  змогу у повному обсязі 

забезпечити населення якісною первинною медичною допомогою. 
Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов в структурних 

підрозділах підприємства придбання енергоносіїв та оплата комунальних послуг – 
1112,9 тис грн., в тому числі: 

- теплопостачання – 371,8 Гкал на суму 750,0 тис грн.; 
- оплата електроенергії  - 97822 кВт на суму 289,2 тис грн.; 
Для забезпечення потреби пільгових категорій населення у пільгових ліках-

2160,0 тис. грн.  Найбільш критичною є ситуація з забезпеченням пільговими ліками 

пацієнтів з онкологічними захворюваннями,  хворих з психічними та неврологічними 

розладами, дітей-інвалідів та пацієнтів після пересадки органів – питома вага вартості 

відшкодованих ліків для цих категорій населення за січень-серпень 2021року 

становить 81,1 % в загальній сумі проведених відшкодувань.  Поява пацієнтки з 

онкологічним захворюванням, що потребує щомісячного  забезпечення лікарськими 

засобами вартістю понад 31 тис. грн. та значна вартість знеболюючих препаратів для  

пацієнтів цієї категорії значно погіршують ситуацію. Це в свою чергу створює 

напругу у відносинах між лікарями та пацієнтами та спонукає останніх до пошуку 

шляхів вирішення проблеми на вищих рівнях адміністрування медичної допомоги. 
 Програма спрямована на налагодження ефективного функціонування системи 

первинної медико - санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної 

медицини шляхом забезпечення справедливості і рівності у питаннях  доступності 

охорони здоров’я для населення.  
    
Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»                                                         О. ПУЧКА 
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