
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СкJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  «Місцевих  стимулів  для  медичних  працівників, 
які  надають  первинну  медико-санітарну  допомогу  населенню  

Киево-Святошинського  району  Київської  області» на  2018-2020 роки  

Відповідно  до  ст. 43 Закону  України  від  21.05.1997 Ns 280197 «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», на  підставі  подання  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  з  
питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально -економічного  
розвитку  та  інвестицій  та  постійної  комісії  з  питань  з  питань  охорони  здоров 'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, районна  рада  

вііріш 1іла: 

1. Затвердити  Програму  «Місцевих  стимулів  для  медичних  працівників, які  
надають  первинну  медико-санітарну  допомогу  населенню  Киево-Святошинського  району  
Київської  області» на  2018-2020 роки. 

2. Рекомендувати  управлінню  фінансів  райдержадміністрації  забезпечити  
контроль  за  використанням  коштів  на  реалізацію  Програми. 

3. Визнати  таким, що  втратило  чинність  рішення  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  від  09.06.2016 Ns 132-10-VII «Про  затвердження  програми  «Місцевих  
стимулів  для  медичних  працівників, які  надають  первинну  медико-санітарну  допомогу  
населенню  Киево-Святошинського  району» на  2016-2020 роки». 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  
ради  з  питань  охорони  здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  
населення. 

Голова  ради 
	

В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
28 тпотого  2018 року  
Ns 402-26-VII 
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І. Паспарт  
Програми  «Місцевих  стимулів  для  медичних  працівників, які  надають  
первинну  медика-санітарну  дапомогу  населенню  Киева-Святашинськага  

району  Київської  області» на  2018-2020 роки  

Відділ  охорони  здоров'я  

1 Ініціатор  розроблення  Програми  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  
області  
Розпорядження  голови  Дата, номер  і  назва  розпорядчого  Киево-Святошинської  районної  

2 документа  органу  виконавчої  державної  адміністрації  Київської  влади  про  схвалення  Програми  області  
Відділ  охорони  здоров'я  

3 Розробник  Програми  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  
області  
Підпорядковані  підрозділи  відділу  
охорони  здоров'я  

4 Співрозробники  Програми  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  
області  , КЗ  
«Киево-Святошинський  ЦПМСД» 

Відділ  охорони  здоров'я  
5 Відповідальний  виконавець  Киево-Святошинської  районної  

Програми  державної  адміністрації  Київської  
області  
Відділ  охорони  здоров'я  
Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  

б  Учасники  Програми  та  виконавці  області, органи  місцевого  
самоврядування , КЗ  
«Киево-Святошинський  ЦПМСД», 
Вишнівська  міська  лікарня  

7 Термін  реалізації  2018-2020 роки  
Районний  бюджет, бюджет  органів  Перелік  місцевих  бюджетів, що  

8 бе 	ть 	асть 	виконанні  місцевого  самоврядування  та  інші  
ру 	~ 	у  Програми  джерела, не  заборонені  

законодавством  України  



ІІ. Загальна  частина  

1. Праблеми, на  разв'язання  яких  спрямавана  Праграма  
Проблемами  у  сфері  охорони  здоров'я  населення  Киево-Святошинського  

району  е  недостатність  фінансових, у  першу  чергу, бюджетних  ресурсів  для  
забезпечення  ефективного  функціонування  системи  охорони  здоров'я, 
недосконалість  нормативно-правової  бази, котра  регулюе  процеси  створення  та  
забезпечення  поліпшення  умов  перебування  паціентів  у  закладах  охорони  
здоров'я  і  отримання  більш  досконалої, кваліфікованої  медичної  допомоги, 
брак  сучасних  медичних  технологій . 

Найбільш  нагальним  питанням  залишаеться  забезпеченість  кадрами  
первинного  рівня  медичної  допомоги. Для  надання  первинної  медичної  
(медико-санітарної) допомоги  населенню  району  дефіцит  лікарських  кадрів  
складае  91 особа  для  обслуговування  30 амбулаторій . 

Затвердження  програми  «Місцевих  стимулів  для  медичних  працівників, 
які  надають  первинну  медико-санітарну  допомогу  населенню  
Киево-Святошинського  району  Київської  області» на  2018-2020 роки  (далі  - 
Програма) дозволить  запровадити  системний  підхід  до  вирішення  сучасних  
проблем  закладів  охорони  здоров'я  первинного  рівня, зміцнити  їх  потенціал, 
підвищити  медичну, соціальну  та  економічну  ефективність . 

2. Мета  Програми  
Мета  Програми  - забезпечення  належного  рівня  надання  первинної  

медико-санітарної  допомоги  населенню  Киево-Святошинського  району  
Київської  області, підвищення  рівня  укомплектованості  та  запобігання  відтоку  
лікарів  первинної  медико-санітарної  допомоги  комунальних  закладів  охорони  
здоров'я  Киево-Святошинського  району  Київської  області, підвищення  
престижу  і  соціального  статусу  медичних  працівників  первинної  ланки. 

3. Джерела  фінансування  
Фінансування  Програми  здійснюватиметься  відповідно  до  чинного  

законодавства  за  рахунок  коштів  районного  та  місцевих  бюджетів, а  також  
зацікавлених  суб  ектів  підприемницької  діяльності  усіх  форм  власності, 
громадських  і  міжнародних  організацій  та  інших  джерел  не  заборонених  
законодавством  України. 

4. Прогноз  результатів  виконання  Програми  
Прийняття  Програми  надасть  змогу: 
4.1 Забезпечити  громаду  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

лікарями  первинної  медико-санітарної  допомоги. 



4.2 Створити  належні  умови  праці  та  підвищення  укомплектованості  
штату  лікарів  первинної  медико-санітарної  допомоги  комунальних  закладів  
охорони  здоров'я  Киево-Святошинського  району  Київської  області . 

ІІІ. Напрями  діяльності  Програми  

1. Матеріальне  заохочення  медичних  працівників  первинної  ланки: 
1.1. Здійснення  щомісячних  додаткових  стимулюючих  оплат  (премій) 

лікарям  первинної  медико-санітарної  допомоги  (дільничним  лікарям- 
терапевтам, дільничним  лікарям-педіатрам, лікарям  загальної  практики  - 
сімейної  медицини), лікарям  пунктів  невідкладної  медичної  допомоги, зокрема  
завідуючим  амбулаторіями  та  пунктами  невідкладної  медичної  допомоги, які  
ведуть  амбулаторний  прийом  паціентів  та  надають  медичну  допомогу  
паціентам  вдома  за  їх  викликами, за  умови, що  такі  лікарі  постійно  працюють  
не  менше, ніж  на  1,0 штатну  посаду  в  комунальних  закладах  охорони  здоров'я  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, що  утримуються  за  рахунок  
бюджету  Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

1.1.1. Додаткові  стимулюючі  оплати  (премії) здійснюються : 

	

1.1.1.1. 	У  межах  затвердженого  фонду  оплати  праці  закладів  охорони  
здоров'я. 

	

1.1.1.2. 	З  метою  мотивації  праці  лікарів, покращення  їх  соціально- 
побутового  забезпечення . 

	

1.1.1.3. 	Щомісячно  у  вигляді  премії, розмір  якої  складае  140 % від  
посадових  окладів  без  урахування  усіх  надбавок  до  них, але  в  будь-якому  
випадку  не  перевищуе  5 000 грн. 

	

1.1.1.4. 	пропорційно  до  відпрацьованого  робочого  часу. 
1.1.2. Зазначені  вище  стимулюючі  оплати  (премії) не  виплачуються : 

	

1.1.2.1. 	Працівникам  під  час  їх  перебування  в  декретній  відпустці . 

	

1.1.2.2. 	Працівникам, які  отримали  службове  або  інше  житло  від  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, 
органів  місцевого  самоврядування  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  або  їх  виконавчих  органів . 

1.1.2.3. Працівникам, які  мають  дисциплінарні  стягнення  за  
порушення  трудової  таІабо  виконавчої  дисципліни . 

1.2. Виплата  премії  до  дня  медичного  працівника . 

2. Забезпечення  лікарів  житлом: 
2.1 Сприяння  у  наданні  кімнат  у  гуртожитках  органами  місцевого  

самоврядування , підприемствами, установами, організаціями  району. 
2.2 Надання  службових  квартир  (за  наявністю). 
2.3 Сприяння  у  виділенні  земельних  ділянок  під  будівництво  житла  в  

населених  пунктах  Киево-Святошинського  району  Київської  області. 



З.Саціальний  захист: 
Позачергове  влаштування  дітей  лікарів  первинної  медико-санітарної  

допомоги  у  дитячі  садки  та  загальноосвітні  школи. 

N. Ресурсне  забеsпечення  районної  цільоваї  Програми  

Ця  Програма  забезпечуеться  за  рахунок  ресурсів  бюджету  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, бюджетів  органів  місцевого  
самоврядування. 

V. Каординація  та  контраль  за  хадом  виканання  Програми  

5.1. Управління  та  координацію  виконання  Програми  здійснюе  відділ  
охорони  здоров'я  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області. 

5.2. Контроль  за  виконанням  Програми  здійснюе  постійна  комісія  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення . 

Заступник  голави  адміністрації 	 М.Г. Лезнік  


