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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VП  скликланя  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  районної  програми  «Забезпечення  функціонування  
та  розвитку  закладів  охорони  здоров  я  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  на  2018-2023 роки» 

Відповідно  до  п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
цкраїні», згідно  з  поданням  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  

, ради  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  
населення, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  районну  програму  «Забезпечення  функціонування  та  розвитку  
закладів  охорони  здоров 'я  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018- 
2023 роки». 

2. Визнати  таким, що  втратило  чинність  рішення  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  від  24.07.2018 р. №  435-28-VII «Про  затвердження  районної  
програми  «Забезпечення  функціонування  та  розвитку  закладів  охорони  здоров'я  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2020 роки». 

3. Рекомендувати  управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  забезпечити  контроль  за  використанням  коштів  на  реалізацію  
Програми . 

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  
25 жовтня  2018 року  
Ns 486-30-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 486-30-VІІ  від  25 жовтня  2018 року  
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на  2018-2023 роки» 

м. Кіцв  
2018 
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І. Паспорт  Програми  
1.  Ініціатор  розроблення  Програми  Відділ  охорони  здоров'я  

Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  

області  
2.  Розробник  Програми  Відділ  охорони  здоров 'я  

Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  

області  
3.  Співрозробники  Програми  Підпорядковані  підрозділи  відділу  

охорони  здоров 'я  
Киево-Святошинської  районної  

державної  адміністрації  Київської  
області, Киево-Святошинський  
районний  відділ  лабораторних  
досліджень  ДУ  «Київський  

обласний  лабораторний  центр  
МОЗ  України» 

4.  Відповідальний  виконавець  Відділ  охорони  здоров'я  
Програми  Киево-Святошинської  районної  

державної  адміністрації  Київської  
області, заклади  охорони  здоров'я, 
Киево-Святошинська  районна  

державна  адміністрація  Київської  
області  

5.  Учасники  Програми  Відділ  охорони  здоров'я  
Киево-Святошинської  районної  

державної  адміністрації  Київської  
області, заклади  охорони  здоров'я  
та  паціенти, Киево-Святошинська  
районна  державна  адміністрація  

Київської  області  
б. Термін  реалізації  Програми  2018-2023 роки  
7.  Джерела  фінансування  Програми  Районний  бюджет, субвенції  з  

обласного, державного  бюджетів  
та  інші  джерела  відповідно  до  

законодавства  
8.  Загальний  обсяг  фінансових  - 

ресурсів, необхідних  для  
реалізації  Програми, всього  



ІІ. Обrрунтування  необхідності  прийняття  Програми  
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  та  отримання  більш  досконалої  і  кваліфікованої  медичної  допомоги, 
брак  сучасних  медичних  технологій . 

Затвердження  програми  «Забезпечення  функціонування  та  розвитку  
закладів  охорони  здоров'я  Киево-Святошинського  району  на  2018 - 2023 роки» 
(далі  - Програма) дозволить  запровадити  системний  підхід  до  вирішення  
сучасних  проблем  лікувально-профілактичних  закладів, зміцнити  потенціал  
медичної  галузі, підвищити  її  медичну, соціальну  та  економічну  ефективність, 
забезпечити  безпеку  населення  на  випадок  виникнення  надзвичайних  станів, 
якість  проведення  лабораторних  та  інструментальних  досліджень  і  випробувань  
у  сфері  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення  під  час  проведення  
епідеміологічних  розслідувань  випадків  та  спалахів  інфекційних  хвороб, 
отруень, аварій  з  метою  встановлення  причини  їх  виникнення, факторів  
передачі, визначення  меж  осередків  інфекційних  хвороб, оцінки  безпечності  
впливу  на  людину  фізичних, хімічних, біологічних  факторів  середовища  
ЖИТТСДІЯЛЬНОСТІ  ЛЮДИНИ  . 

ІІІ. Мета  і  завдання  Програми  
Мета  Програми  - забезпечення  поточних  видатків  та  видатків  розвитку  

закладів  охорони  здоров'я  Киево-Святошинського  району  для  проведення  
ремонтних  та  будівельних  робіт, забезпечення  медичним  обладнанням  та  
меблями, лікарськими  засобами, орrгехнікою, новими  сучасними  санітарними  
автомобілями, витратними  матеріалами, в  тому  числі  дороговартісними , 
медичного  призначення, для  створення  максимально  сприятливих  умов  роботи  
медичного  персоналу  та  комфорту  паціентів, попередження  виникнення  та  
розповсюдження  інфекційних  хвороб, сприяння  виявленню  негативного  впливу  
та  встановлення  причинно-наслідкових  зв'язків  між  станом  здоров'я  населення  
та  впливом  на  нього  факторів  навколишнього  середовища . 

Також, метою  Програми  е  забезпечення  потреб  медичної  служби  
цивільної  оборони  Киево-Святошинського  району, що  надасть  можливість  
забезпечити  безпеку  населенню  на  випадок  виникнення  надзвичайних  станів. 
Програма  сприятиме  розвитку  матеріально -технічної  бази  закладів  охорони  
здоров'я  району; забезпеченню  потреб  медичної  служби  цивільної  оборони  
Киево-Святошинського  району. 

IV. Фінансування  Програми  
Фінансування  Програми  здійснюватиметься  відповідно  до  чинного  

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

V. Заходи  щодо  реалізації  Програми  
З  метою  належного  забезпечення  надання  медичної  допомоги  та  

медичних  послуг  у  закладах  охорони  здоров'я  Киево-Святошинського  району, в  
тому  числі  для  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  
населення  та  проведення  мікробіологічних, санітарно-гігіенічних, 
токсикологічних, гігіенічних  та  інших  досліджень  щодо  безпеки  факторів, що  
можуть  небезпечно  впливати  на  стан  здоров'я  населення, провести  наступні  
заходи. 

і  . Функціонування  та  розвиток  матеріально -технічної  бази  закладів  
охорони  здоров 'я  району: 

і  . і  .Забезпеченuя  заробітною  платою  та  обов'язковими  виплатами  
працівників  закладів  охорони  здоров'я  у  повному  обсязі. 

1 . 2. Забезпечення  лікарськими  засобами, виробами  медичного  
призначення, медичними  матеріалами, в  тому  числі  витратними  матеріалами, 
інструментами, медичним  обладнанням  та  меблями. 

1 .3.Забезпечення  харчуванням  паціентів  закладів  охорони  здоров 'я. 
і  .4.Придбання  комп'ютерів, орггехніки, програмного  забезпечення, 

технологічного, інженерного  обладнання, інструментів  та  витратних  матеріалів . 
1 . 5 . Забезпечення  санітарним  автотранспортом , автомобілями  для  надання  

медичної  допомоги, їх  експлуатація, встановлення  та  функціонування  
централізованої  диспетчерської  для  своечасного  надання  невідкладної  медичної  
допомоги. 

і  . б  .Придбання  паливно-мастильних  матеріалів, необхідних  запасних  
частин, матеріалів  та  послуг  для  експлуатації, технічного  та  метрологічного  
обслуговування  будівель  і  споруд, інженерних  мереж, медичного, 
технологічного  обладнання, санітарного  автотранспорту , комп'ютерів  та  
орrгехніки. 

і  .7.Забезпечення  робочим  одягом  медичних  і  технічних  працівників  та  
білизною  закладів  охорони  здоров'я. 

1 . &Придбання  дороговартісного , сучасного, медичного, технологічного , 
інженерного  обладнання, устаткування  та  джерел  безперебійного  живлення. 

1 . 9.Пріідбання  обладнання  для  Киево-Святошинського  районного  відділу  
лабораторних  досліджень  ДУ  «Київський  обласний  лабораторний  центр  МОЗ  
України» для  забезпечення  санітарно-гігіенічних  та  мікробіологічних  
досліджень . 

1 . 1 О  .Розробка  проектно-кошторисної  документації . 
і  . і  1 .Встановленuя, 	будівництво, 	реконструкція, 	переоснащення, 

капітальні  та  поточні  ремонти  та  обслуговування  теплопунктів . 
і  . і  2 .Проведенuя 	заходів 	із 	енергозбереження , 	будівництва, 

реконструкцій, технічних  переоснащень, капітальних  та  поточних  ремонтів  
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будівель, в  яких  розташовані  заклади  охорони  здоров'я, та  їх  інженерних  
мереж. 

2. Забезпечення  медичних  послуг  та  витратних  матеріалів : 
1 . 1 .Забезпечення  послуг  профілактичних  медицних  оглядів  працівників  

бюджетних  установ  району. 
1.2.Забезпечення  видатків  для  забезпечення  роботи  медичної  комісії  

військкомату . 
1.3.Забезпечення  видатків  для  відшкодування  вартості  лікарських  засобів  

та  виробів  медичного  призначення . 
1 .4.Забезпечення  видатків  для  надання  безкоштовної  медичної  допомоги  

вихованцям  та  працівникам  Навчально-оздоровчого  комплексу  Київського  
військового  ліцею  імені  Івана  Богуна. 

2.Забезпечення  видатків  закладів  охорони  здоров'я  для  оплати  заробітної  
плати, комунальних  та  інших  послуг, забезпечення  медикаментами  та  
медичними  виробами. 

3. Забезпечення  потреб  медичної  служби  цивільної  оборони  Киев0- 
Святошинського  району: 

4. 1 .Придбання  автономних  джерел  живлення  для  забезпечення  
безперебійної  роботи  закладів  охорони  здоров'я. 

4 . 2 .Поповнення  недоторканого  запасу  медичної  служби  цивільного  
захисту. 

4.3.Придбання  комплектів  захисних  костюмів  медичним  працівникам  для  
обслуговування  хворих  на  особливо  небезпечні  інфекції . 

4.4.Придбання  обладнання  та  приладів  радіаційного  та  хімічного  
КОНТрОЛЮ. 

4. 5 . Забезпечення  приведення  протирадіаційного  укриття  у  готовність . 

VI. Каординація  та  контраль  за  хадом  виконання  Праграми  
Управління, координацію  та  контроль  виконання  Програми  здійснюе  

Киево-Святошинська  районна  державна  адміністрація  Київської  області. 

Начальник  відділу  
охорони  sдоров  я  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністраціі 

	
Р.Б. Лява  


