
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

11 листопада 2021 року 

Про затвердження Програми «Підвищення  
рівня надання медичної допомоги, збереження  
здоров’я населення, розвитку та підтримки  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Лубенської міської ради на 2021рік» у новій редакції 
  

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетного кодексу України з метою покращення медичного обслуговування населення, 

розвитку сфери охорони здоров’я,  
міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму «Підвищення рівня надання медичної допомоги, 

збереження здоров’я населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради на 

2021 рік» у новій редакції (додається). 
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) забезпечити 

фінансування Програми «Підвищення рівня надання медичної допомоги, збереження 

здоров’я населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради на 2021 рік» у 

новій редакції. 
3. Організацію виконання рішення покласти на комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (головний лікар Богатиренко В.М.). 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Харченко І.В., управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа 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 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Про затвердження Програми «Підвищення рівня надання медичної 

допомоги, збереження здоров’я населення, розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської 

міської ради на 2021 рік» у новій редакції 
 

Розробник проєкту рішення: комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області. 
Мета: затвердження Програми «Підвищення рівня надання медичної допомоги, 

збереження здоров’я населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради на 

2021 рік» у новій редакції, є створення умов для підвищення рівня надання медичної 

допомоги Центром та збереження  здоров’я населення територіальної громади. 
1.Підстава розроблення проєкту рішення  
Для підвищення рівня надання медичної допомоги Центром та забезпечення достатнього 

рівня управлінської та фінансової автономії комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради в 2021 році. 
 
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
Програма розроблена для фінансування за кошти міського бюджету для підвищення рівня 

надання медичної допомоги Центром у 2021 році. 
 
3.Суть проєкту рішення 
Фінансування з міського бюджету для забезпечення підвищення рівня надання медичної 

допомоги Центром.  
 
 
 
Головний лікар  
КП «Центр ПМСД»  
Лубенської міської ради                                                Володимир БОГАТИРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області                                   
від 11 листопада 2021 року  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
«Підвищення рівня надання медичної допомоги, збереження здоров’я населення, 

розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області на 2021 рік» у новій редакції 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ І 
ПАСПОРТ 

Підвищення рівня надання медичної допомоги, збереження здоров’я 

населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2021 рік у новій редакції 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Ініціатор  
розроблення  
програми 

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради,  
 КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради    
 

2. Розробник 

програми 
Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради,  
 КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради           

3. Відповідальний 

виконавець 
КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради           

4. Учасники  
програми 

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради,  
 КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради  

5. Термін реалізації 

програми 
 2021 рік 

6. Перелік місцевих 

бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні  
програми  

  Державний, місцеві бюджети та інші джерела, не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, 
 (тис. грн.): 

3 402,8 



Розділ II 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, 

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 
 
 
Життя і здоров’я людини є найвищими соціальними цінностями. 
Охорона здоров’я повинна забезпечуватися державним фінансуванням відповідних 

соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів. Держава 

має сприяти розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. 
Головним завданням на сьогодні є Реформа системи охорони здоров’я, яка має 

передбачати кардинальні якісні зміни всіх функцій системи охорони здоров’я - управління 

цією системою, забезпечення її відповідними ресурсами, фінансування та надання 

вироблених цією системою послуг. 
Основним джерелом фінансування оновленої системи охорони здоров’я залишаються 

кошти Державного бюджету України, отримані із загальнодержавних податків. Виплати 

для лікування окремої людини не прив’язані до розміру її індивідуальних внесків. 
Бюджетні кошти на фінансування медицини розподіляються через новий, сучасний 

механізм стратегічної закупівлі медичних послуг. Відбувся перехід від фінансування 

постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я - бюджетних установ, розрахованих 

відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тошо), до оплати 

результату (тобто фактично пролікованих випадків або заключених декларацій) 
підприємствам, які перетворилися на автономних постачальників цих послуг. Таким 

чином, запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом». 
Пропонована модернізація існуючої системи фінансування медичної галузі є 

радикальною, тому передбачені нею зміни мають здійснюватися поступово. Поступовість 

є особливо важливою для забезпечення належного соціального захисту та перепідготовки 

працівників системи охорони здоров’я в умовах її докорінної реорганізації, а також для 

розбудови інформаційних систем, ефективної консолідації ресурсів для інвестицій у 

розвиток перспективних закладів охорони здоров’я, роз'яснення суті, механізмів та 

очікуваних результатів реформи широким верствам населення. 
Програма Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я 

населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради на 2021 рік (далі -
Програма) розроблена на виконання Бюджетного кодексу України, Законів України від 

21.05.1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні», від 19.11.1992 року 

№ 2801-Х1І «Основи законодавства України про охорону здоров’я», від 19.10.2017 року 

№ 2168-VI11« Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», від 
14.11.2017 року № 2206-УПІ «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості», розпорядження КМУ від 30.11.2016р. №1013-р 

«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я» та інших 

нормативних документів з питань охорони здоров’я. 
Виконання даної Програми дозволить розв’язання визначених проблем та 

забезпечення всім громадянам доступу до гідного європейської держави рівня медичного 

обслуговування. 



 
Розділ Ш 

 
МЕТА ПРОГРАМИ 

Основною метою Програми є створення умов для підвищення рівня надання 

медичної допомоги та збереження здоров'я населення, шо передбачає: 
забезпечення достатнього рівня управлінської та фінансової автономії підприємств 

охорони здоров’я; 
наближення якісного медичного обслуговування до населення шляхом сприяння 

розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Лубенської міської ради; 

впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування, методів лікування 

та діагностування, розвиток телекомунікаційної інфраструктури; 
залучення до роботи у сільській місцевості кваліфікованих медичних працівників; 
підвищення професійного рівня медичного персоналу. 

Розділ IV 
 

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ 
ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 
Програма підвищення рівня надання медичної допомоги, збереження здоров'я 

населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради на 2021 рік» передбачає 

вирішення визначених проблем у сфері охорони здоров’я населення Лубенської 

територіальної громади, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги 

фінансового забезпечення. 
Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 2021 року, зокрема: 
• системні зміни, які, серед іншого, включають зміну принципів фінансування галузі; 
• формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги Лубенської 

територіальної громади; 
• розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини 

шляхом удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, 

забезпечення відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами; 
• підвищення рівня надання первинної медичної допомоги, профілактика та 

забезпечення раннього виявлення захворювань; 
• забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення; 
• створення належних умов праці медичних працівників у сільській місцевості 

(насамперед молодих спеціалістів), забезпечення їх житлом, установлення місцевих 
надбавок до заробітної плати та здійснення інших стимулюючих заходів: 

• підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 

матеріальних ресурсів; 
• створення сучасної системи інформаційного забезпечення, впровадження системи 



персоніфікованого електронного реєстру громадян, телемедичних технологій; 
• залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських 

організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та 

ефективного лікування захворювань. 
 
 

Розділ V 
 

ЗАВДАННЯ, ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 
Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги населенню Лубенської міської ради на 2021 рік є підвищення доступності та 

ефективності медичного обслуговування населення, реалізація завдань державної 

політики у напрямі реформування системи охорони здоров’я, яка б відповідала 

європейському рівню медичного забезпечення, що передбачає: 
• удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я; 
• впровадження Плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 

Лубенської територіальної громади; 
• створення служби (пункту) невідкладної медичної допомоги; 
• будівництво, реконструкція, проведення ремонту амбулаторій та пунктів здоров’я; 
• оснащення медичних закладів обладнанням, автотранспортом і засобами зв'язку, 

удосконалення організації медичної допомоги; 
• створення умов для заохочення медичного персоналу та випускників медичних 

освітніх закладів до проживання та професійної діяльності у сільській місцевості; 
• підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу 

життя. 
Виконання Програми дає змогу створити модель фінансування системи охорони 

здоров'я сучасного зразка, забезпечить ефективне використання обмежених ресурсів. 
Результативні показники, які характеризують результати виконання Програми, 

наведені в додатках до Програми. 
Група показників витрат на виконання Програми наведена в Додатку І «Ресурсне 

забезпечення Програми підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження 

здоров'я населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради на 2021 рік». 
Показники продукту, ефективності та якості Програми наведені в Додатку 2 

«Результативні показники, які характеризують результати виконання Програми». 
Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, затверджених 

Лубенською міською радою на охорону здоров'я, виплат згідно договору із НСЗУ за 

медичні послуги, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 
Необхідний обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначатиметься 

щороку, виходячи з конкретних завдань, наявності коштів та затвердженого кошторису. 

Для забезпечення реалізації заходів Програми передбачається, в установленому 

законодавством порядку, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги. 
 
 



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
Напрями діяльності Програми полягають у наближенні медичного обслуговування до 

населення шляхом сприяння розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради. 
Заходами для підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я 

населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради є: 
І. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та 

надання первинної, в т.ч. невідкладної медичної допомоги: 
1.1 забезпечення лікарськими засобами, вакцинами, виробами медичного 

призначення та витратними матеріалами для надання медичної допомоги мешканцям 

громади. 
1.2 оснащення АЗПСМ та пунктів здоров’я медичним обладнанням, інструментарієм 

медичного призначення; 
1.3 покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів 

(впровадження електронних реєстрів, телемедичного консультування, 

обслуговування медичного обладнання, ліцензійний супровід програм); 

обслуговування (повірка) медичного обладнання; витратні матеріали для роботи 

медичного обладнання. 
1.4 Забезпечення матеріально-технічної бази структурних підрозділів КП «Центр 

ПМСД»     Лубенської міської ради: 
1.5  будівництво, реконструкція приміщень амбулаторій, пунктів здоров’я; 
1.6 ремонт, обслуговування та утримання в належному стані приміщень амбулаторій, 

пунктів здоров’я, забезпечення поточних витрат; 
1.7 забезпечення амбулаторій, пунктів здоров’я транспортними засобами 

(спеціалізованим автотранспортом, велосипедами, моторолерами), їх ремонт. 

Завдання № 1: «Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на 

ранніх стадіях та надання первинної, в т.ч. невідкладної медичної допомоги». 

На території Лубенської територіальної громади є складною демографічна ситуація. 

Коефіцієнт народжуваності за 9 місяців 2020 року склав 2,5 на 1000 населення, що у 

порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 0,4 менше ( за 9 місяців 2020 року 

народилося 18 дитини, у 2019 - 32 дитини), коефіцієнт смертності становить 11,0 на 1000 
населення (померло у 2019 році 227 особи), що на рівні минулого року. Поступово зростає 

від’ємний показник природного приросту населення (- 11,9 на 1000). 

Показник смертності в 5,5 раз перевищує народжуваність, залишається високою 

смертність осіб працездатного віку. З кожним роком відмічається ріст інвалідності 

населення. 
На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану здоров'я 

населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і 

поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби 



системи кровообігу, злоякісні новоутворення, цукровий діабет та інші хвороби 

ендокринної системи. На хронічну патологію страждають до 60 відсотків дорослого та 

майже 20 відсотків дитячого населення. Водночас, відмічається тенденція до погіршення 

стану здоров'я молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому числі 

туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, розладів психіки тощо. 
Діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної, в 

т.ч. невідкладної медичної допомоги, здінснюватиметься за напрямками: 
1) попередження та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, 

пропаганда здорового способу життя; 
2) протидія захворюванню на туберкульоз; 
3)профілактика інфекційних захворювань; 
4)профілактика цукрового діабету; 
5)профілактика онкологічних захворювань; 

         6)лікування пільгових категорій населення. 
 

З метою вирішення вищезазначених питань потрібно здійснити ряд заходів: 
1.1 забезпечення лікарськими засобами, вакцинами, виробами медичного 

призначення та витратними матеріалами для надання медичної допомоги мешканцям 

громади. 
1.2 оснащення АЗПСМ та пунктів здоров’я медичним обладнанням, 

інструментарієм медичного призначення; 
1.3 покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів 

(впровадження електронних реєстрів, телемедичного консультування, обслуговування 

медичного обладнання, ліцензійний супровід програм); обслуговування (повірка) 

медичного обладнання; витратні матеріали для роботи медичного обладнання). 
Виконання даного завдання дозволить забезпечити на належному рівні надання 

первинної медичної допомоги максимально від можливостей лікувального закладу. 

Завдання № 2: «Забезпечення матеріально-технічної бази структурних 

підрозділів КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради». 
На території Лубенської  територіальної громади створено КП «Центр ПМСД» 

Лубенської міської ради, в складі якої, станом на 01.12.2020 року, функціонує 1 
амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 7 пунктів здоров’я.  

На сьогодні загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров'я є низький 

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

наказами МОЗ України (% забезпеченності: КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради 
75%, АЗПСМ - 72,4%). 

Усі приміщення амбулаторій та пунктів здоров’я КП «Центр ПМСД» Лубенської 

міської ради потребують ремонту.  
Термін експлуатації більшості автомобілів підприємства вичерпаний, тому для 

покращення первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню на дому, 

здійснення виїздів на пункти здоров’я, АЗПСМ, КП «Центр ПМСД» Лубенської міської 

ради необхідно забезпечити лікувальний заклад новим автотранспортом. 
Підприємством щорічно забезпечується професійна підготовка кадрів (курси 

підвищення кваліфікації, семінари, конференції), що також потребує відповідних витрат.У 



2021 році планується підвищення кваліфікації на курсах тематичного удосконалення з 

фаху «Загальна практика-сімейна медицина» 7 лікарів ЗПСЛ, на курсах тематичного 

удосконалення з фаху «Організація і управління охороною здоров’я» (також для лікарів 

статистиків) - 3 лікаря. Також планується підвищення кваліфікації середнього медичного 

персоналу - 4 працівника (курси удосконалення з фаху «Сестринська справа», курси 

спеціалізації з фаху «Сестринська справа»), 
З метою вирішення вищезазначених питань потрібно здійснити ряд заходів щодо 

забезпечення матеріально-технічної бази структурних підрозділів КП «Центр ПМСД» 

Лубенської міської ради: 
2.1 будівництво, реконструкція приміщень амбулаторій, пунктів здоров'я; 
2.2 ремонт, обслуговування та утримання в належному стані приміщень амбулаторій, 

пунктів здоров’я, забезпечення поточних витрат (оплата комунальних послуг, витрат на 

відрядження, підвищення кваліфікації, забезпечення предметами, матеріалами, 

інвентарем, оплата інших послуг); 
2.3 забезпечення амбулаторій, пунктів здоров’я транспортними засобами 

(спеціалізованим автотранспортом, велосипедами, моторолерами), їх ремонт. 
Виконання даного завдання дозволить забезпечити стабільну роботу підприємства, а 

отже і стабільність у виконанні головного завдання - доступність та якість первинної 

медичної допомоги населенню. 

 
КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Ініціатором розробки Програми є Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради та КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради. 
Відповідальним виконавцем Програми є КП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Лубенської міської ради, який здійснює координацію та контроль за ходом 

виконання Програми та забезпечує: 
здійснення загального керівництва та контролю за підготовкою і виконанням 

Програми; 
подання пропозицій щодо внесення змін до Програми та припинення її виконання; 
надання оперативної інформації про виконання Програми; 
підготовка узагальнюючого звіту про результати виконання Програми за підсумками 

року та подання його на розгляд сесії міської ради з метою визначення ефективності 

виконання Програми. 
Програма мас 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, змін фінансово - господарських можливостей територіальної громади. 
 
Секретар Лубенської міської ради                                                 Маргарита КОМАРОВА                                                     
 

 
 
 
 



 
 

Додаток 1 
Ресурсне забезпечення Програми підвищення рівня надання медичної допомоги, 

збереження здоров’я населення, розвитку та підтримки комунального 

некомерцінного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2021 рік у новій редакції 
 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
Етапи виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

програми 
1 

2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 
3 402,8 3 402,8 

бюджет територіальної громади 3 402,8 3 402,8 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
Результативні показники,які характеризують результати виконання 

Програми підвищеня рівня надання медичної допомоги, збереження здоров'я 

населення, розвитку та підтримку комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області на 2021 рік у новій редакції 

Назва показника Одиниця 
виміру 2021р. 

1 2 3 
Показники затрат: 
кількість закладів од. 1 
кількість штатних одиниць, од 81,75 
в т ч лікарів од. 11,5 
з них. лікарі ЗПСЛ од 10 
Показники продукту: 

кількість прикріпленого населення 

(статистична) 
осіб 16140 

КІЛЬКІСТЬ пролікованих хворих осіб 15269 
кількість лікарських відвідувань тис осіб 56.9 
Показники ефективності: 
кількість заключених декларацій на 1 лікаря 

ЗПСЛ 
од. 1526 

середня кількість відвідувань на 1 лікаря 

ЗПСЛ 
од 5690 

Показники якості: 
забезпечення повноти охоплення 

профілактичними щепленнями 
 

відсоток 100 

Питома вага своєчасно діагностованих онко 

захворювань І і II стадії серед вперше 

виявлених хворих з візуальними формами 

раку, % 

відсоток 67.9 
І 

Флюрографічне обстеження населення з 

мстою виявлення туберкульозу легень 

(питома вага осіб і груп медичною ризику, 

які пройшли флюорографічний огляд у %) 

відсоток 99.8 

Показник виконання календарного плану 

проведення обов’язкових медичних 

профілактичних оглядів здорової дитини 

віком до трьох років (%) 

відсоток 98.7 

ІІоказник рівня первинної захворюваності на 

гострий інфаркт міокарду на 1000 осіб серед 

населення працездатного віку 

відсоток 0.3 

Показник рівня первинної захворюваності на 

гострий інсульт на 1000 осіб серед населення 

працездатного віку 

відсоток 

0,8 
 



                                        Додаток 3 
 

до Програми «Підвищення рівня надання 

медичної допомоги, збереження здоров’я 

населення, розвитку та підтримки  
комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 

2021 рік» у новій редакції 
 

Обсяг фінансування Програми «Підвищення рівня надання медичної 

допомоги, збереження здоров’я населення, розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 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 

1 Оплата праці 

Надбавки 

стимулюючого 

характеру, 

диференціацією та 

інші питання 

оплати праці 

згідно 

законодавства 

2021 р. Бюджетні кошти 589,8 

2 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання, 

інвентар 

Придбання 

канцелярських 

товарів,  

друкованої 

продукції та 

паливо-
мастильних 

матеріалів і 

автозапчастин, 

миючих засобів, 

2021 р. Бюджетні кошти 419,8 



господарського 

приладдя, 

передплата 

періодичних 

видань, придбання 

м’якого інвентарю 

тощо 

3 

Медикаменти 

та 

перев'язувальні 

матеріали 

Придбання 

лікарських засобів 

та 

перев'язувальних 

матеріалів, виробів 

медичного 

призначення, 

стоматологічних 

інструментів та 

приладів, 

медичних та 

стоматологічних 

матеріалів, 

антисептичних та 

дезинфекційних 

засобів, металу для 

ливарних робіт 

2021 р. Бюджетні кошти 647,1 

4 
Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

Оплата послуг з 

вивезення 

побутових 

відходів, надання 

будь-яких видів 

страхування, 

надання 

інформаційно-
консультаційних 

послуг, технічного 

обслуговування 

комп’ютерної 

техніки, послуг 

зв’язку, послуг з 

оновлення 

програмного 

2021р. Бюджетні кошти 459,2 



забезпечення, 

плати за оренду 

приміщень, оплати 

комісії банку, 

опилення зубних 

протезів та ін. 

4 Видатки на 

відрядження 

Відрядження, 

витрати на проїзд 

та оплату добових 

витрат, курси 

медичного 

персоналу 

2021 р. Бюджетні кошти 15,0 

5 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

Оплата 

водопостачання, 
електричної 

енергії, оплата 

інших енергоносіїв 
та інші комунальні 

послуги 

 

2021 р. Бюджетні кошти 944,1 

6 Капітальні 

видатки 

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування, 
капітальний 

ремонт 

2021 р. Бюджетні кошти 327,8 

Всього, в тому числі: 3 402,8 

Бюджетні кошти 3 402,8 

 


