
  

 

                                      ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

          ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

                                       ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

(восьма сесія восьмого скликання)  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

   10 червня  2021 року  

Про надання первинної медико- 

санітарної допомоги жителям 

сільських населених пунктів  

Лубенської територіальної громади  

  

Заслухавши інформацію головного лікаря Богатиренка В.М. про надання 

первинної медико-санітарної допомоги жителям сільських населених пунктів  

Лубенської територіальної громади, керуючись ст. ст.25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

міська рада вирішила:  

  

1. Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області Богатиренка В.М. про 

надання первинної медико-санітарної допомоги жителям сільських населених 

пунктів  Лубенської територіальної громади взяти до відома (додається).   

2. Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Богатиренку В.М.:  

- продовжити роботу по укладенню  декларацій  населення з лікарями 

КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради; 

- забезпечити контроль за подальшим виконанням директивних 

документів з питань охорони здоров’я; 

- продовжити роботу по вакцинації від інфекційних хвороб дорослого 

та дитячого населення;  

- вжити додаткових заходів щодо  вакцинації  працівників Центру 

ПМСД та проведення роз’яснювальної роботи з кожним працюючим щодо 

щеплення від COVID-19;  



- здійснювати забезпечення медичних працівників засобами 

індивідуального захисту для роботи з хворими на COVID-19.  

- впровадити в роботу КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради 

телемедичне обладнанання. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Ківу В.В. та 

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 влади  

  

    

  

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  

Начальник фінансового 

управління виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області  

  

    

  

  

  

Т. О. Романенко  

Начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  

    

  

  

  

Н. М. Мелентьєва  

Лубенського району Полтавської області  

  

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   

  

  

  

  

Н. М. Уварова  

  

  

  

  

В. В. Ківа  

  

  
Богатиренко В.М., 095-775-75-03 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про надання первинної медико-санітарної допомоги жителям 

сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади 

 

 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області створено відповідно до рішення чергової двадцять четвертої сесії 

сьомого скликання Засульської сільської ради Лубенського району Полтавської 

області від 27 квітня 2017 року.  

У зв’язку з проведенням децентралізації та створенням Лубенської 

територіальної громади на виконання рішення позачергової третьої сесії 

восьмого скликання Лубенської міської ради  від 24 грудня 2020 року « Про 

зміну засновника, зміну назви та затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» було змінено 

засновника та назву підприємства на Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

Чинники, що впливають на організацію медичного обслуговування  

сільського населення: 

- соціально – економічні (щільність розселення мешканців, специфіка 

сільськогосподарської праці, стан шляхів сполучення у сільській 

місцевості); 

- медико-демографічні (особливості вікового складу жителів, рівень 

демографічного навантаження); 

- медико-соціальні (рівень життя, рівень захворюваності та інвалідності). 

На території обслуговування Центру ПМСД, а це 62 населених пункти, за 

інформацією Головного управління статистики в Полтавській області, станом на 

1 червня 2020 року  зареєстровано 24 178 осіб. 

Станом на 25.05.2021 укладено декларацій пацієнтів з лікарями КП «Центр 

ПМСД» Лубенської міської ради – 15 131. На даний час продовжується 

переукладання декларацій з населенням, що приєдналося в результаті 

територіальної реформи.  

Структура Центру ПМСД включає: 1 амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини , 13 пунктів здоров’я та 3 фельдшерсько-акушерських 

пункти.  

У вихідні та святкові дні на базі Засульської амбулаторії працює «Черговий 

кабінет надання первинної медико-санітарної допомоги».  

Штатний розпис підприємства налічує 78,25 штатних посад;  фактично 

зайнятих посад – 61,75; фізичних осіб - 69.  



Лікарів – 10 осіб, середній медичний персонал – 29 осіб, молодший 

медичний персонал – 9 осіб, реєстратор медичний – 1 особа.  

Адміністративний персонал – 10 осіб, водії автотранспортних засобів - 10, 

машиністи (кочегари) котельні /на період опалювального сезону/ - 9 штатних 

посад.  

Матеріально-технічна база всіх структурних підрозділів центру відповідає 

табелю оснащення, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я 

України № 148 від 21.06.2018 «Про затвердження Примірного табеля 

матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб 

– підприємців, які надають первинну медичну допомогу» та постійно 

оновлюється відповідно до вимог.  

Усі лікарі забезпечені комп’ютерною технікою, що підключена до мережі 

Інтернет, та мають необхідне програмне забезпечення для здійснення медичної 

діяльності. Лікарі та медичні сестри ведуть попередній запис хворих на прийом,  

електронні картки пацієнтів, виписують електронні направлення на вторинний 

та третинний рівні надання медичної допомоги в медичній інформаційній 

системі Helsi.pro. 

За Урядовою програмою «Доступні ліки» постійно виписуються електронні 

рецепти хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, цукровий 

діабет 2 – го типу.  

У рамках здійснення медичного обслуговування населення, відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2019 № 504 «Про 

затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», КП «Центр 

ПМСД» Лубенської міської ради має: 

- аналізатор напівавтоматичний біохімічний ВА-88, 

- аналізатор сечі Сitolab reader 300, 

- аналізатор гематологічний автоматичний. 

У КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради проводяться наступні 

лабораторні та інструментальні діагностичні дослідження:  

1. Загальний аналіз крові.  

2. Загальний аналіз сечі.  

3. Аналіз крові на цукор. 

4. Загальний холестерин. 

5. Швидкі тести на вірусні гепатити, ВІЛ – інфекцію, вагітність, тропоніни, 

простатспецифічний антиген, коронавірусну хворобу.   

6. Електрокардіографія . 

7. Добовий моніторинг артеріального тиску.  

Забір біологічного матеріалу проводиться на кожному Пункті здоров’я та 

ФАПі, згідно графіку, і доставляється у Засульську амбулаторію загальної 

практики - сімейної медицини. 

За 4 місяці 2021 року було проведено: 



- 1339 експрес тестів на Covid – 19; 

- 246 ПЛР -тестів (РНК коронавірусу SARS-Cov-2); 

- 744 загального аналізу крові; 

- 389 загального аналізу сечі; 

- 224 аналізу крові на холестерин; 

- 426 аналізів крові на цукор  

- 766 електрокардіографічних обстежень; 

- 124 досліджень добового моніторингу артеріального тиску. 

Кількість відвідувань до сімейних лікарів, включно з профілактичними, за І 

квартал 2021 року склала 8573, що на 495 більше проти минуло року. Дитячі 

відвідування 1869 , що на 448 менше проти аналогічного періоду минулого 

року. Кількість відвідувань лікарями пацієнтів вдома складає 280. До дітей 

здійснено 51 відвідування. 

Демографічна ситуація, як і в цілому в державі, характеризується низьким 

рівнем народжуваності та високою смертністю населення, що призводить до 

його від’ємного приросту (- 7,1), що на рівні аналогічного періоду минулого 

року. 

Рівень народжуваності за І квартал 2021 року склав 1,05 на 1 тис. 

населення,  за І квартал 2020 року склав 0,4 на 1 тис. населення.  

Рівень смертності склав 8,2 на 1 тис. населення, порівняно з аналогічним 

періодом 2020 року - 5,8 на 1 тис. населення. 

Відсутня смертність дітей до року та материнська смертність. 

У структурі смертності провідні місця займають хвороби системи 

кровообігу, новоутворення і травми. 

На І місці випадки смерті хвороб серцево – судинної системи складають – 

79,3%, (що пояснюється переважно пенсійним віком сільського населення),  на 

ІІ місці - онкологічні захворювання 12%, на ІІІ місці смертність від травм, 

показник  склав – 2,5% від загальної смертності.  

Враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації з гострим інфекційним 

захворюванням COVID-19, проводиться постійна робота по імунізації 

населення від COVID-19.  

Вакцинація в КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради здійснюється у 

постійному пункті щеплень Засульської амбулаторії та мобільними бригадами з 

імунізації. 

Мобільні бригади проводять імунізацію маломобільним групам населення  

у виїзному режимі в пунктах здоров’я, на ФАПах та на дому. 

Всього вакциновано 742 особи, з них11 медичних працівників.  

Керуючись Наказом МОЗ України № 722 від 28.03.2020 р. «Організація 

надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» та 

Наказом МОЗ України № 10 від 07.01.2021 «Про затвердження Змін до 

Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» надається 

амбулаторна медична допомога хворим на COVID-19.  



Всього захворіло на коронавірусну хворобу з початку епідемії 286 осіб., з 

них:   

- одужало 280 осіб; 

- померло  на дому 1 чол. 

В умовах пандемії, з метою протидії розповсюдження COVID-19 в закладі 

постійно поповнюється кількість засобів індивідуального захисту за рахунок 

закупівель за бюджетні кошти, шляхом отримання гуманітарної допомоги та 

централізованих постачань. 

Також постійно проводиться робота із населенням щодо необхідності 

вакцинації від інфекційних захворювань. 

За перший квартал 2021 року В КП «Центр ПМСД» Лубенської міської 

ради все заплановане доросле та дитяче населення вакциноване, за винятком 

відмовників та медичних протипоказів.  

Сімейні лікарі Центру ПМСД  пройшли навчання по роботі з телемедичним 

обладнанням, застосування якого на даний час впроваджується в роботу. Так як 

телемедицина — це оптимальне рішення для населення, яке проживає у 

сільській місцевості.  

У всіх структурних підрозділах підприємства створені необхідні умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщень відповідно державним будівельним нормам В.2.2-40:2018, правилам 

і стандартам. 

Фінансове забезпечення:  

 

На 2021 рік КП «Центром ПМСД» Лубенської міської ради з НСЗУ, за 

Програмою медичних гарантій, було укладено два договори на наступні пакети 

медичних послуг:  

1. Первинної медичної допомоги. 

2. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV – 2 

У 2021 році плановий показник надходжень від НСЗУ склав у загальній 

сумі  

7 017 445,52 грн., а саме від первинної медичної допомоги – 6 762 445,52 грн. та 

від вакцинації – 255 000,00 грн. 

 У 2021 році плановий показник з місцевого бюджету за програмою 

підтримки складає  - 3 165 880,00 грн. 

На 2021 р. заплановано надходження від платних послуг в розмірі  4 000 

грн. 

За 5 місяців 2021 року було отримано вироби медичного призначення по 

централізованим поставками на загальну суму 342 678,62, а саме :  



1. Експрес- тести – 1800 шт. – 298 694,50 грн. 

2. Вакцини для планових щеплень  - 12 827,86 грн. 

3. Вакцина CHADOX 1 NCOV – 19  - 500 шт.  на  0.00 

Вакцина A t D 1222 COVAX – 250 шт.  – 28064,20 грн. 

Інше (шприц 2,0 мл, контейнер, інструкція до вакцини). – 2 822,06 грн. 

Кошти, отримані від НСЗУ використовуються виключно на виплату 

заробітної плати працівникам Центру. 

Кошти місцевого бюджету за програмою підтримки підприємства 

використовуються за напрямками:  

Найменування видатків за економічною 

класифікацією  

план на 

рік  

профінансовано 

з початку року  

Поточні видатки   3 165,9 918,6 

Оплата праці  480,5 246,0 

Нарахування на оплату праці 109,3 46,2 

Використання товарів і послуг  2 154,4 546,8 

Предмети матеріали, обладнання та інвентар 134,2 43,0 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 387,1 114,7 

Продукти харчування 336,0 83,1 

Оплата послуг (крім комунальних) 350,0 212,9 

Видатки на відрядження 3,0 1,7 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 944,1 91,4 

Оплата водопостачання і водовідведення  2,4 0,6 

Оплата електроенергії 352,9 90,7 

Оплата природного газу 250,0  

Оплата інших енергоносіїв 338,8 0,1 

Соціальне забезпечення 421,7 79,6 

Інші виплати населенню 421,7 79,6 

 

 

 

 

Головний лікар                                                                    В.М.Богатиренко  
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