
  
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2022 року   

 

Про стан готовності закладів другого рівня 

надання медичної допомоги 

до підписання договорів  

з Національною службою здоров’я України 

 

 Розглянувши інформацію про стан готовності Комунального 

підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області до підписання договорів з 

Національною службою здоров’я України та про реалізацію медичних гарантій 

обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, згідно Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» від 19.10.2017 року №2168VIII, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада  в и р і ш и л а : 

 

1. Інформацію Комунального підприємства «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області про готовність до підписання договорів з Національною 

службою здоров’я України взяти до відому (додається). 

2. Комунальному підприємству «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

(виконуючий обов’язки директора Сиченко О.В.): 

2.1 Продовжити роботу з реформування вторинної ланки та співпрацю з 

Національною службою здоров’я України; 

 2.2 Продовжити роботу в запровадженій закладом медичній 

інформаційній системі «MedEir» з подальшим звітуванням до електронної 

системи охорони здоров’я на виконання вимог Національної служби здоров’я 

України відповідно до умов договору «Про медичне обслуговування населення 

за програмою медичних гарантій» та згідно з підписаними пакетами медичних 

послуг; 

 2.3 Забезпечити контроль за подальшим виконанням директивних 

документів з питань охорони здоров’я; 



 2.4 Не допускати скорочення об’єму надання медичної допомоги 

населенню, направити зусилля медичних працівників на поліпшення показників 

здоров’я населення, а саме – зниження загальної захворюваності, смертності, 

росту народжуваності, недопущення дитячої смертності; 

 2.5 Забезпечити ефективне використання ресурсів охорони здоров’я, 

звернувши особливу увагу на розвиток кадрового потенціалу; 

 2.6 Продовжити роботу з покращення матеріально-технічної бази. 

3.Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління 

охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області Ківу В.В. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, 

материнства та дитинства. 

 

 

 

Лубенський міський голова     Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Секретар міської ради 

 

 Маргарита КОМАРОВА 

 

Заступник Лубенського міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

  

 

Ірина ХАРЧЕНКО 

Голова постійної депутатської 

комісії з питань охорони 

здоров’я, материнства та 

дитинства 

  

 

 

Юрій ПАЛИГА 

   

Головний спеціаліст 

юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

 

  

 

 

 

 

Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

Начальник відділу 

організаційного забезпечення 

діяльності ради та ОСН 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

 

Начальник Управління охорони 

здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  

Лубенського району 

Полтавської області 

  

 

 

 

 

Наталія УВАРОВА 

 

 

 

 

 

Віктор КІВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Сиченко 62-2-29 



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан готовності Комунального підприємства «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області до підписання договорів з  

Національною службою здоров’я України 

 

 Відповідно до положення про Національну службу здоров’я України 

(НСЗУ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017р. № 1101, Національна служба здоров’я України (далі - НСЗУ) є 

центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та 

виконує функції замовника медичних послуг та лікарських засобів за 

програмою медичних гарантій. 

Згідно Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» з 01 січня 2020 року реалізація медичних гарантій 

обслуговування населення за Програмою медичних гарантій здійснюється 

відповідно до цього Закону для всіх видів медичної допомоги. 

Важливий акцент у Програмі медичних гарантій - наближення допомоги 

до пацієнта. 

 Національною службою здоров’я України з 14 грудня 2021 року було 

розпочато прийом заяв на укладення договорів за Програмою медичних 

гарантій на 2022 рік. 

 Щоб укласти договір з НСЗУ КП «ЛЛІЛ» ЛМР було зареєстровано в 

ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я). У зв’язку з призначенням 

виконуючого обов’язки директора в короткий термін було внесено зміни в ЄДР 

(єдиний державний реєстр), отримано кваліфікований електронний підпис, 

проаналізовано наявність медичного обладнання, персоналу, ліцензій на 

провадження господарської діяльності з медичної практики, на провадження 

діяльності з обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та 

прекурсорів, на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання, документів, що підтверджують доступність 

будівель за 4 місцями надання послуг в яких суб’єкт господарювання 

проводитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення відповідно до будівельних норм і правил та інших дозвільних 

документів, необхідних для надання медичних послуг у рамках Програми 

державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році. 

Для заключення договорів про надання медичної допомоги на 2022 рік було 

подано пропозиції по таких пакетах медичних послуг: 

1. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій. 

2. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. 

3. Медична допомога при пологах. 

4. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в 

амбулаторних умовах. 

5. Ведення вагітності в амбулаторних умовах. 
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6. Стаціонарна паліативна медична допомога. 

7. Хірургія одного дня. 

8. Гістероскопія. 

9. Езофагодуоденоскопія. 

10. Колоноскопія. 

11. Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ. 

12. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

опорно-рухового аппарату. 

13. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

нервової системи. 

14. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям. 

15. Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих та дітей з 

онкологічними захворюваннями у  стаціонарних умовах. 

16. Медична допомога при гострому мозковому інсульті. 

17. Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2. 

18.  Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення 

інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях. 

 Отже, в 2022 році лікарня надаватиме медичну допомогу по 18 пакетах 

медичних послуг, це на 5 пакетів більше ніж у минулому році. 

 Великим досягненням лікарні було встановлення Комп’ютерно-

томографічної  системи Revolution EVO, завдяки чому була подана пропозиція 

на один із пріоритетних пакетів медичних послуг «Медична допомога при 

гострому мозковому інсульті». 

 Усі пропозиції пройшли перевірку з боку НСЗУ, результатами якої є 

відповідність усім вимогам про укладення договорів про медичне 

обслуговування населення та очікування проєктів договорів. 

 

 

В.о. директора        Олександр  СИЧЕНКО 


	D:\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\2. Про стан готовності закладів ІІ рівня над. мед. допомоги\Рішення.doc
	D:\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\2. Про стан готовності закладів ІІ рівня над. мед. допомоги\Інформація.docx

