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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  надання  медичних  
послуг  населенню  Киево-Святошинського  району  Київської  області  
понад  обсяг, передбачений  програмою  державних  гарантій  медичного  

обслуговування  населення  на  2020 рік  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,«Про  
місцеві  державні  адміністрації», з  метою  забезпечення  надання  невідкладної  
медичної  допомоги  населеншо  Киево-Святошинського  району  в  пунктах  невідкладної  
медичної  допомоги, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила : 

1. Затвердити  Програму  надання  медичних  послуг  населеншо  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  понад  обсяг, передбачений  програмою  
державних  гарантій  медичного  обслуговування  населення  на  2020 рік  (далі  - 
Програма), що  додаеться . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
її  виконання . 

3. 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 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
24 грудня  2019 року  
N 643-41-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  41 сесії  
Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  VII скликання  
від  24 rрудня  2019 року  Ns 643-41-VII 

Програма  
надання  медичних  послуг  населенню  Киево-Святошинського  

району  Київської  області  понад  обсяг, передбачений  програмою  
державних  гарантій  медичного  обслуговування  населення  

на  2020 рік  

М. Київ  
2019 
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1 .Паспорт  Програми  «Надання  медичних  послуг  населенню  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  понад  обсяг, 

передбачений  програмою  державних  гарантій  медичного  обслуговування  
населення  на  2020 рік» 

І . Ініціатор  розроблення  Програми  Киево-Святошинська 	районна  
державна 	адміністрація 	Київської  
області  
Комунальне 	 некомерційне  
підприемство 	«Центр 	первинної  
медико-санітарної 	допомоги  
Киево-Святошинської 	районної  
ради» 

2.  Дата, номер  і  назва  розпорядчого  Розпорядження 	виконувача  
документа 	органу 	виконавчої  обов'язків 	 голови  
влади  про  сквалення  Програми  Киево-Святошинської 	районної  

державної 	адміністрації 	Київської  
області  

3.  Розробник  Програми  Комунальне 	 некомерційне  
підприемство 	«Центр 	первинної  
медико-санітарної 	допомоги  
Киево-Святошинської 	районної  
ради» 

4.  Співрозробники  Програми  Киево-Святошинська 	районна  
державна 	адміністрація 	Київської  
області  
Комунальне 	 некомерційне  
підприемство 	«Центр 	первинної  
медико-санітарної 	допомоги  
Киево-Святошинської 	районної  
ради» 

5.  Відповідальний 	виконавець  Комунальне 	 некомерційне  
Програми  підприемство 	«Центр 	первинної  

медико-санітарної 	допомоги  
Киево-Святошинської 	районної  
ради» 

б. Учасники  Програми  Киево-Святошинська 	районна  
державна 	адміністрація 	Київської  
області, 	Киево-Святошинська  
районна  рада  Київської  області, 
Комунальне 	 некомерційне  
підприемство 	«Центр 	первинної  
медико-санітарної 	допомоги  
Киево-Святошинської 	районної  
ради» та  паціенти  



г] 

7.  Термін  реалізації  Програми  2020 рік  
8.  Джерела  фінансування  Програми  Субвенції 	бюджетів 	з 	органів  

місцевого  самоврядування  та  інші  
джерела 	відповідно 	до  
законодавства  

9.  Загальний 	обсяг 	фінансовик  Оріентовно  близько  11 млн. грн. 
ресурсів, 	необкідник 	для  
реалізації  Програми, всього  

2. Проблеми, на  розв'язання  яких  спрямована  Програма  

Проблемами  у  сфері  окорони  здоров 'я  населення  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  е  недостатність  фінансовик, у  першу  чергу, 
бюджетник  ресурсів  для  забезпечення  ефективного  функціонування  системи  
окорони  здоров 'я, недосконалість  нормативно -правової  бази, котра  регулюе  
процес  створення  та  забезпечення  поліпшення  умов  перебування  паціентів  у  
закладак  окорони  здоров 'я  та  отримання  більш  досконалої  і  кваліфікованої  
медичної  допомоги, брак  сучасник  медичник  текнологій . 

Затвердження  Програми  «Надання  медичник  послуг  населенню  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  понад  обсяг, передбачений  
програмою  державник  гарантій  медичного  обслуговування  населення  на  2020 
рік» (далі  - Програма)дозволить  запровадити  системний  підкід  до  вирішення  
сучасник  проблем  лікувально -профілактичник  закладів, зміцнити  потенціал  
медичної  галузі, підвищити  її  медичну, соціальну  та  економічну  ефективність, 
забезпечить  безпеку  населення  на  випадок  виникнення  надзвичайник  станів, 
вдосконалить  надання  невідкладної  медичної  допомоги  населенню  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  первинному  рівні. 

З. Мета  Програми  

Метою  Програми  е  цілодобове  забезпечення  надання  невідкладної  
медичної  допомоги  населенню  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  на  пунктак  невідкладної  медичної  допомоги  та  вдома, що  сприяе  
зниженню  закворюваності , інвалідності  та  смертності  населення . 

4. Джерела  фінансування  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  відповідно  до  чинного  
законодавства  за  ракунок  субвенцій  з  органів  місцевого  самоврядування , також  
зацікавленик  суб' ектів  підприемницької  діяльності  усік  форм  власності, 
громадськик  та  міжнародник  організацій  та  іншик  джерел, не  забороненик  
законодавством  України. 



5. Напрями  діяльності  Програми  

Надання  цілодобово  невідкладної  медичної  допомоги  населенню  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  пунктак  невідкладної  
медичної  допомоги  та  вдома. 

б. Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Управління, координацію  та  контроль  виконання  Програми  здійснюе  
Киево-Святошинська  районна  державна  адміністрація  Київської  області . 

Заступник  голови  
Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області 	 М. ЛЕЗНІК  


