
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

                             ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                         ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

                               ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                         (десята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
18  серпня  2021 року   

                        

Про затвердження Програми фінансової  

підтримки та розвитку Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство 

Лубенський міський центр первинної медико-санітарної  

допомоги» на 2022-2024 роки  

 

Розглянувши Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 роки, 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 2022-2024 роки (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 2022-

2024 роки. 

3.Організацію виконання цього рішення покласти на директора 

Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 

Лубенський    міський    центр   первинної   медико-санітарної   допомоги»  

Пучку О.Ю. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови  з питань діяльності виконавчих органів влади 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 

 

 



                                                                                   Додаток  

                                                                                      до рішення міської ради 

                                                                                     від 18 серпня 2021року 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА                                                                                           

 фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 роки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміст 

І. Паспорт програми 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

ІІІ. Мета програми 

ІV. Обгрунтування шляхів  і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання  програми 

V. Завдання, заходи програми та результативні показники 

VІ. Напрями діяльності та заходи програми 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ І 

ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки та розвитку Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 

роки». 

 

 

1. Ініціатор 

розроблення 

програми 

Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області,                                                        

КП «КНП  ЛМЦПМСД»  

2. Розробник  

програми 

Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області,                                                        

КП «КНП  ЛМЦПМСД»  

3. Відповідальний 

виконавець 

КП «КНП ЛМЦПМСД» 

4. Учасники  

програми 

Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області,                                                        

КП «КНП  ЛМЦПМСД»  

5. Термін реалізації 

програми 

2022-2024 роки 

6. Перелік місцевих 

бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні 

Бюджет територіальної громади та інші 

джерела, не заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, (тис.грн.): 

9189,0 

7.1. у тому числі 

(тис.грн.):кошти 

територіальної 

громади 

9189,0 

 

 

 

 

   

 



РОЗДІЛ ІІ 

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 розвитку лікувальних закладів 

усіх форм власності. 

       Головним завданням на сьогодні є Реформа системи охорони здоров’я, 

яка  передбачає кардинальні, якісні зміни всіх функцій системи охорони 

здоров’я – управління цією системою, забезпечення ії 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 ії індивідуальних внесків. 

       Бюджетні кошти на фінансування медицини розподіляються через новий, 

сучасний механізм стратегічної закупівлі медичних послуг: від фінансування 

постатейних кошторисів закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, 

розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, 

персоналу тощо), до оплати результату (тобто фактично пролікованих 

випадків або заключних декларацій) підприємствам, які перетворилися на 

автономних постачальників цих послуг. Таким чином, запроваджено 

принцип «гроші ходять за пацієнтом». 

       Пропонована модернізація існуючої системи фінансування медичної 

галузі с 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 ії 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 підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 роки». (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-ХІІ «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», від 19.10.2017 року № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення». Розпорядження КМУ від 30.11.2016 

р. №1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я» та рішення  Лубенської  міської ради Полтавської області 



від 22.03.2018р. «Про реорганізацію  комунального Лубенського міського 

центру  первинної  медико-санітарної допомоги  шляхом перетворення». 

       Виконання  Програми дозволить досягти розв’язання визначених 

проблем та забезпечити населенню громади рівний  доступ до гідного 

європейської держави рівня медичного обслуговування. 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

МЕТА ПРОГРАМИ 

 

       Основною метою Програми є створення умов для підвищення рівня 

надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення, що 

передбачає: 

       забезпечення достатнього рівня управлінської та фінансової автономії 

підприємств охорони здоров’я; 

       наближення якісного медичного обслуговування до населення шляхом 

сприяння розвитку Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»; 

       впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування, методів 

лікування та діагностування, розвиток телекомунікаційної інфраструктури; 

       залучення до роботи  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 фінансової підтримки та розвитку  Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 роки» 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 2022-2024 роках, 

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; 

       - проведення своєчасної туберкулінодіагностики; 

       - забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

       - створення належних умов праці медичних працівників (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 територіальної громади  на 2022 

-2024 роки є підвищення доступності та ефективності медичного 

обслуговування населення, реалізація завдань державної  політики 

реформування системи охорони здоров’я, яка б відповідала європейському 

рівню медичного забезпечення, що передбачає: 

       - удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров’я; 

       - будівництво, реконструкція, проведення ремонту приміщень; 

       - оснащення медичних закладів обладнанням, автотранспортом і 

засобами зв’язку, удосконалення організації медичної допомоги;  

        - створення умов для заохочення медичного персоналу; 

        - підвищення рівня санітарної культури населення, формування 

здорового способу життя.  

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 КН «КНП ЛМЦПМСД; 

- забезпечення достатнього рівня  фінансування з місцевого бюджету 

видатків, спрямованих на: 

- проведення туберкулінодіагностики; 

- утримання та покращення технічного стану будівель, споруд структурних 

підрозділів КН «КНП ЛМЦПМСД; 

- забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та 

засобами індивідуального захисту; 

- забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв. 

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 ;  

- 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 і 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; 

- забезпечити своєчасну вакцинацію проти інфекцій керованих специфічними 

засобами імунопрофілактики. 

 



       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 фінансової підтримки та розвитку 

Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 

Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-

2024 роки». 

       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 охорони здоров’я, виплат 

згідно із НСЗУ за медичні послуги, а також з інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. 

       Необхідний обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету 

визначатиметься 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. 

   

РОЗДІЛ VІ 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

       Напрями діяльності Програми полягають в  наближенні медичного 

обслуговування до населення  шляхом  сприяння  розвитку  Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги». 

       Заходами  для  підвищення  рівня  надання  медичної  допомоги  та  

збереження  здоров'я населення,  розвитку  та  підтримки  Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги»  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  медичним обладнанням; 

       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; 

        ІІ.  Забезпечення  матеріально-технічної  бази  структурних  підрозділів   

              Підприємства 

       2.1 оснащення АЗПСМ  медичним обладнанням; 

       2.2 капітальний ремонт та реконструкція приміщень амбулаторій;  

        2.3 ремонт, обслуговування та утримання в належному стані приміщень 

             амбулаторій,  забезпечення поточних витрат; 

       2.4 забезпечення  амбулаторій транспортними  засобами та 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. 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, здійснюватиметься 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    медичним  обладнанням;  

       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 Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

       У складі Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» працює шість амбулаторій загальної практики сімейної медицини.  

Приміщення амбулаторій потребують проведення поточних і капітальних 

ремонтів, а одна з амбулаторій розташована в приміщенні 1913-1917рр. 

забудови, яке є пам’яткою архітектури місцевого значення і вимагає значних 

витрат на проведення капітального ремонту. 

      Для подальшого розвитку підприємство потребує розширення надання 

послуг і планує підписання договорів з Національною службою здоров’я 

України нових пакетів, які передбачають наявність відповідного медичного 

обладнання.     

       З  метою  вирішення  вищезазначених  питань  потрібно  здійснити  ряд  

заходів  щодо забезпечення  матеріально-технічної  бази  структурних  

підрозділів  Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»: 

       2.1 оснащення АЗПСМ  медичним обладнанням; 

       2.2 капітальний ремонт та реконструкція приміщень амбулаторій;  

        2.3 ремонт, обслуговування та утримання в належному стані приміщень 

             амбулаторій,  забезпечення поточних витрат; 

       2.4 забезпечення  амбулаторій транспортними  засобами та їх ремонт. 

       Виконання цього завдання дозволить забезпечити стабільну роботу та 

розвиток підприємства, сприятиме створенню нових робочих місць та 

дозволить забезпечити  стабільність  у  виконанні  головного  завдання  -  

доступність  та  якість  первинної медичної допомоги населенню. 

 

РОЗДІЛ VІІ 

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

       Ініціатором розробки Програми є  Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області та Комунальне  підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

       Відповідальним  виконавцем  Програми  є  Комунальне підприємство 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 



первинної медико-санітарної допомоги»,  яке  здійснює  координацію  та  

контроль  за  ходом виконання Програми та забезпечує: 

       здійснення  загального  контролю  за  підготовкою  і  виконанням 

Програми; 

       подання пропозицій щодо внесення змін до Програми та припинення її 

виконання; 

       надання оперативної інформації про виконання Програми; 

        підготовку узагальнюючого звіту про результати виконання Програми за 

підсумками року  та  подання  його  на  розгляд  сесії  міської  ради  з  метою  

визначення  ефективності виконання Програми. 

       Програма  визначає мету, завдання і шляхи розвитку первинної медико-

санітарної допомоги Лубенської територіальної громади  на 2022-2024 роки,  

враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового 

забезпечення. 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. 

       Програма розрахована на три роки,  має завдання,  які направлені на 

виконання заходів Програми, адаптованих до рівня потреб та можливостей 

громади, реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці 

медичного закладу первинного рівня та органів місцевого самоврядування у 

визначених напрямках діяльності.  

 

 

 

 

 

Секретар Лубенської міської ради                   Маргарита КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Про затвердження Програми фінансової підтримки та 

розвитку Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2022-2024 роки». 

 

Розробник проєкту рішення: Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне  підприємство Лубенський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

Мета:  створення умов для підвищення рівня надання медичної допомоги та 

збереження здоров’я населення, що передбачає: 

       забезпечення достатнього рівня управлінської та фінансової автономії 

підприємств охорони здоров’я; 

       наближення якісного медичного обслуговування до населення шляхом 

сприяння розвитку Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»; 

       впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування, методів 

лікування та діагностування, розвиток телекомунікаційної інфраструктури; 

       залучення до роботи  кваліфікованих медичних працівників; 

       підвищення професійного рівня медичного персоналу. 

1.Підстава розроблення проєкту рішення: програма фінансової підтримки 

та розвитку Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський  центр первинної  медико-санітарної 

допомоги»  на 2022-2024 роки  (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». 

2.Обгрунтування необхідності прийняття рішення: програма розроблена 

для забезпечення постійного зростання рівня надання первинної медичної 

допомоги населенню громади  в 2022-2024 роках. 

3.Суть проєкту рішення: фінансування за рахунок коштів місцевого 

бюджету поточних та капітальних видатків Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне  підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» відповідно до визначених напрямів. 

 

 

 

Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»                                      Олена ПУЧКА 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

    



                                                                       
                                                                                     Додаток 1 

                                                                                     до програми фінансової підтримки та розвитку 

                                                                                     Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

                                                                                     підприємство Лубенський міський центр первинної   

                                                                                     медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 роки 

                                          

 

Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки та розвитку 

Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 

Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  

на 2022-2024 роки. 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується  

залучити на виконання 

програми 

 

Етапи виконання Програми 

 

Усього витрат  

на виконання  

програми 

 

1 2 3 

2022 р. 2023 р. 2024 р. 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

2257,8 3395,7 3535,5 9189,0 

бюджет територіальної 

громади 
2257,8 3395,7 3535,5 9189,0 

 

 

 

 

 

 

Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»                              Олена ПУЧКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     

                                                                           



                                                                                    Додаток 2 

                                                                                     до програми фінансової підтримки та розвитку 

                                                                                     Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

                                                                                     підприємство Лубенський міський центр первинної   

                                                                                     медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 роки 

 

Результативні показники, які характеризують виконання Програми 

фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  

на 2022-2024 роки. 

 
Назва показника Одиниця 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

1 2 3 4  

Показники затрат: од.    

кількість закладів од. 1 1 1 

кількість штатних одиниць: од. 150 155 155 

в т.ч. лікарів: од. 43,25 44,25 45 

з них лікарі ЗПСМ од. 41,25 41,25 41,25 

Показники продукту:     

кількість укладених декларацій осіб 44800 45000 45500 

кількість лікарських відвідувань тис.осіб 138 139,5 140,0 

Показники ефективності:     

кількість заключних декларацій на 1 

лікаря 

од. 1200 1250 1300 

середня кількість  відвідувань на 1 

лікаря 

од. 3345 3382 3394 

Показники якості:     

забезпечення повноти охоплення 

профілактичними щепленнями 

відсоток 80 82 83 

Динаміка виявлення візуальних форм 

онкозахворювань в занедбаних станах 

відсоток 1,9 1,8 1,7 

Флюрографічне обстеження населення 

з метою виявлення туберкульозу 

легень (питома вага осіб і груп 

медичною ризику, які пройшли 

флюорографічний огляд у % 

Відсоток  85 85 85 

Показник виконання календарного 

плану проведення обов’язкових 

медичних профілактичних щеплень 

КПК дітей у віці до 6 років (%) 

відсоток 94 94 94 

 
                                                                                    

Директор КП «КНП ЛМЦПМСД»                              Олена ПУЧКА 
 

 

 



                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     Додаток 3 

до  програми   фінансової підтримки та розвитку 

Комунального підприємства «Комунальне  

некомерційне підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

на 2022-2024 роки 

 

План заходів  

програми фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства «Комунальне  некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-2024 роки  
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), 

тис. гривень 

 

 

 

Очікуваний 

результат 

всього 2022рік 2023рік 2024рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Придбання 

медикаментів 

та виробів 

медичного 

призначення 

- фармацевтичної 

продукції та 

виробів медичного 

призначення, 

тестів та інше. 

2022 -

2024рр. 

Бюджет 

територіальної 

громади 

 

 

3821,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1347,0 

 

 

Надання якісної та  

в повному  обсязі 

медичної допомоги 

при невідкладних 

станах. Проведення 

заходів 

імунопрофілактики 

дитячому  та  

дорослому  

населенню. 

Зниження  рівня  

інфекційної 

захворюваності. 



2 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

- послуги 

теплопостачання; 

- оплата 

водопостачання та 

водовідведення; 

- оплата 

електроенергії; 

та інші 

комунальні 

послуги 

 

2022 -

2024рр. 

Бюджет 

територіальної 

громади 

 

3367,6 

 

 

 

 

 

 

1057,8 

 

 

 

 

 

1121,3 

 

 

 

 

 

1188,5 

 

 

 

 

Забезпечення 

функціонування  

підприємства 

3 
Капітальні 

видатки 

Проведення 

капітальних 

ремонтів та 

реконструкцій 

амбулаторій 

центру, придбання 

медичного 

обладнання та 

інших основних 

засобів 

2022 -

2024рр. 

Кошти 

бюджету 

територіальної 

громади  та 

інші джерела 

фінансування 

2000,00 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

1000,0 

Забезпечення  

належного стану 

приміщень для 

надання якісної 

медичної допомоги 

мешканцям міста 

 Всього, у т.ч.:    
9189,00 

 
 

 

2257,8 

 

3395,7 

 

3535,5 

 

  кошти бюджету 
міста    9189,00 

 

2257,8 

 

3395,7 

 

3535,5 

 

  

кошти бюджету 
міста та інші 
джерела 
фінансування 

  0 

    

  власні кошти 
підприємства 

  
 
0 
 

    

 

Директор  КП «КНП ЛМЦПМСД»                                                                              О. ПУЧКА 
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