
РІШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  Програми  надання  стоматологічної  допомоги  
населенню  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020-2021 роки  

Відповідно  до  п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  
в  Україні», на  виконання  законів  України  «Основи  законодавства  України  про  
охорону  здоров 'я» ,«Про  державні  фінансові  гарантії  медичного  обслуговування  
населення» , постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  05 тпотого  2020 року  Ns 65 
«Деякі  питання  реалізації  програми  державних  гарантій  медичного  обслуговування  
населення  у  2020 році», з  метою  підтримки  сталого  функціонування  та  розвитку  
стоматологічної  допомоги  населеншо  Киево-Святошинського  району  Київської  
області, згідно  із  поданням  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  охорони  здоров 'я, 
материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  зміни  до  Програми  надання  стоматологічної  допомоги  
населеншо  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020-2021 роки, 
затвердженої  рішення  сесії  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
від  30.04.2020 Ns 694-45-VII, виклавши  Програму  надання  стоматологічної  
допомоги  населенню  Киево-Святошинської  району  Київської  області  на  2020-2021 
роки  у  новій  редакції, що  додаеться . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  охорони  здоров 'я, 
материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення  

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
09 липня  2020 року  
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І. Паспорт  Програми  

1.  Ініціатор  розроблення  Комунальне  некомерційне  підприемство  
Програми  «Районна  стоматологічна  поліклініка  

Киево-Святошинської  районної  ради», 
Комунальне  некомерційне  підприемство  
«Вишнівська  міська  лікарня» Вишневої  
міської  ради  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  

2.  Розробник  Програми  Відділ  інфраструктури  
Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  

3.  Співрозробники  Програми  ------------- 
4.  Відповідальний  виконавець  Відділ  інфраструктури  

Програми  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  
області, КНП  «Районна  стоматологічна  
поліклініка  Киево-Святошинської  
районної  ради», КНП  «Вишнівська  
міська  лікарня» Вишневої  міської  ради  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області, Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація  Київської  області  

5.  Учасники  Програми  Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області, КНП  
«Районна  стоматологічна  поліклініка  
Киево-Святошинської  районної  ради», 
КНП  «Вишнівська  міська  лікарня» 
Вишневої  міської  ради  Киево- 
Святошинського  району  Київської  
області  та  паціенти  

б. Термін  реалізації  Програми  01.04.2020 - 2021 роки  
7.  Джерела  фінансування  Районний  бюджет, субвенції  з  обласного, 

Програми  державного  бюджетів, бюджетів  органів  
місцевого  самоврядування  та  інші  
джерела, не  заборонені  законодавством  

8.  Загальний  обсяг  Відповідно  до  кошторисник  призначень  
фінансовик  ресурсів, 
необкідник  для  реалізації  
Програми, всього  



гІ  

ІІ. Обrрунтування  необхідності  прийняття  Програми  

Важливість  розроблення  даної  Програми  виникла  через  необкідність  
впровадження  новик  підкодів  щодо  організації  роботи  стоматологічної  служби  
та  її  матеріального  забезпечення, у  зв'язку  з  проведення  реформування  
вторинної  ланки  окорони  здоров 'я. Внаслідок  чого, виникае  проблема  
недостатності  фінансовик  коштів, у  першу  чергу, бюджетник  ресурсів . У  
зв'язку  з  цим  підвищуеться  ефективність  їк  використання  для  надання  
своечасної, доступної, кваліфікованої  та  ефективної  стоматологічної  допомоги  
населенню  Киево-Святошинського  району. 

Спеціалізована  амбулаторно -поліклінічна  стоматологічна  допомога  е  
одним  із  самик  масовик  видів  медичного  обслуговування  населення . Питома  
вага  стоматологічної  закворюваності  в  загальній  закворюваності  населення  по  
звертанню  досягае  майже  28%. Розповсюдженість  каріесу  та  його  ускладнень  у  
населення  дуже  висока, і  складае  93%, також  у  47% відзначаються  комбіновані  
ураження  твердик  тканин  зубів  та  дистрофічно -запальник  закворювань  
пародонта  (генералізований  пародонтит  та  пародонтоз ). 

Незважаючи  на  щорічно  проведені  закоди  по  санації  населення  і  
декретованої  категорії  громадян  Киево-Святошинського  району, потреба  в  
наданні  стоматологічної  допомоги  залишаеться  високою . На  сьогоднішній  день  
розповсюдженість  стоматологічної  закворюваності  у  мешканців  району  віком  
від  18 до  60 років  складае  майже  90%, а  в  осіб  віком  понад  60 років  
близько100°/о, що  в  декілька  разів  вище, ніж  в  европейськик  країнак. Показовим  
е  те, що  серед  мешканців  Киево-Святошинського  району, які  були  мобілізовані  
для  проведення  Аититерористичної  операція  на  скоді  України  і  осіб, які  
досягли  призовного  віку  для  служби  у  лавак  ЗСУ  потреба  в  санації  порожнини  
рота  складае  більше  95%. 

При  патології  твердик  тканин  зубів, а  також  їк  відсутність  порушуються  
абсолютно  усі  функції  організму  людини, що  мае  негативний  вплив  на  
загальний  стан  здоров 'я  мешканців  району. 

Щорічно  в  КНП  «Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево- 
Святошинської  районної  ради» звертаеться  для  лікування  (огляду) близько  124 
тис. чоловік, фактична  кількість  звернень  в  день  - 535 (середньостатистичні  
дані  за  2017-2019 роки). Професійно  підготовлені  спеціалісти  поліклініки  
надають  в  повному  обсязі  всі  стоматологічні  послуги, які  включають  в  себе  
профілактику  та  лікування  закворювань  зубів, пародонта, слизової  оболонки  
порожнини  рота, відновлення  дефектів  зубник  рядів, кірургічної  та  
ортодонтичної  допомоги  дитячому  та  дорослому  населенню  району. 

Щорічно  в  КНП  «Вишнівська  міська  лікарня» Вишневої  міської  ради  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  звертаеться  для  лікування  
(огляду) близько  19 тис. чоловік, фактична  кількість  звернень  в  день  - 53 
(середньостатистичні  дані  за  2017-2019 роки). Професійно  підготовлені  
спеціалісти  стоматологічної  поліклініки  надають  в  повному  обсязі  
стоматологічні  послуги, які  включають  в  себе  профілактику  та  лікування  
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закворювань  зубів, пародонта, слизової  оболонки  порожнини  рота, кірургічної  
допомоги  дитячому  та  дорослому  населенню  м.Вишневе  та  району. 

Затвердження  програми  надання  стоматологічної  допомоги  населенню  
Киево-Святошинського  району  на  01.04.2020-2021 роки  (далі  - Програма) 
дозволить  запровадити  системний  підкід  до  вирішення  нагальник  проблем  
КНП, зміцнити  потенціал  стоматологічної  галузі, підвищити  її  медичну, 
соціальну  та  економічну  ефективність . Враковуючи  високий  рівень  
розповсюдженості  стоматологічник  закворювань  населення, необкідно  вжити  
комплекс  закодів  по  збереженню  існуючик  кадрів  лікарів-стоматологів, 
підвищення  престижу  праці  медичник  працівників . 

Відповідно  до  п.3 «Порядку  реалізації  програми  державник  гарантій  
медичного  обслуговування  населення  у  2020 році», затвердженого  постановою  
Кабінету  Міністрів  України  від  05.02.2020 N2 65 « Деякі  питання  реалізації  
програми  державник  гарантій  медичного  обслуговування  населення  у  2020 
році» базовою  ставкою  (тарифом) для  оплати  медичник  послуг  е  
співвідношення  не  необкідного  для  повного  покриття  вартості  медичник  
послуг, а  наявного  обсягу  бюджетник  коштів  та  прогнозованої  кількості  такик  
медичник  послуг. 

Як  наслідок, згідно  тарифу  НСЗУ, оплата  одного  стоматологічного  
відвідування  становить  9 грн. 19 коп., що  не  покривае  витрати  навіть  на  засоби  
індивідуального  закисту  лікаря  та  унеможливлюе  надання  повноцінної  якісної  
стоматологічної  допомоги, а  підвищення  тарифів  на  платні  стоматологічні  
послуги  вкрай  негативно  сприймаеться  громадою  району. Як  результат, 
медична  стоматологічна  допомога  може  стати  недоступною  для  більшості  
населення  району, особливо  для  соціально  незакищеник  верств . 

Обсяг  коштів, що  виділено  з  державного  бюджету  для  закупівлі  
медикаментів, 	стоматологічник 	та 	перев 'язувальник 	матеріалів, 
спеціалізованого  інструментарію , е  вкрай  недостатній  для  повного  
забезпечення  КНП  усік  паціентів, які  потребують  лікування . Внаслідок  чого, не  
буде  можливості  забезпечити  надання  належного  рівня  якості  лікувального  
процесу  та  профілактики  стоматологічник  закворювань, 

Враковуючи  зазначене, ст.89 Бюджетного  Кодексу  України, ст.3 Закону  
України  «Про  державні  фінансові  гарантії  медичного  обслуговування  
населення» передбачено  можливість  з  бюджетів  органів  місцевого  
самоврядування  здійснювати  видатки  на  фінансування  місцевик  програм  
підтримки  та  розвитку  комунальник  закладів  окорони  здоров 'я, зокрема  щодо  
оновлення  матеріально -текнічної  бази, капітального  ремонту, реконструкції, 
підвищення  оплати  праці  медичник  працівників  (програми  «медичник  
стимулів» ), а  також  місцеві  програми  надання  населенню  медичник  послуг, 
місцеві  програми  громадського  здоров 'я  та  інші  програми  в  окороні  здоров 'я. 

ІІІ. Мета  Програми  



Мета  Програми  - підтримка  сталого  функціонування  та  розвитку  КНП  
«Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево-Святошинського  району» та  КНП  
«Вишнівська  міська  лікарня» Вишневої  міської  ради  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  шляком  фінансування  їк  поточник  та  капітальник  
видатків  для  належного  забезпечення  надання  ними  кваліфікованої  лікувально - 
профілактичної  стоматологічної  допомоги  та  стоматологічник  послуг  
дорослому  і  дитячому  населенню, забезпечення  прав  громадян  на  
стоматологічну  допомогу. 

Програма  сприятиме  повноцінному  функціонуванню , модернізації  та  
розвитку  матеріально -текнічної  бази  КНП  «Районна  стоматологічна  поліклініка  
Киево-Святошинського  району» та  КНП  «Вишнівська  міська  лікарня» 
Вишневої  міської  ради  Киево-Святошинського  району  Київської  області; 
оснащення  їк  необкідним  медичним  обладнанням, створенню  максимально  
сприятливик  умов  роботи  медичного  персоналу  та  комфорту  паціентів . 

IV. Фінансування  Програми  

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

V. Заходи  щодо  реалізації  Програми  

З  метою  належного  забезпечення  надання  медичної  стоматологічної  
допомоги  та  стоматологічник  послуг, сталого  функціонування , підтримки  та  
розвитку  КНП  «Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево-Святошинського  
району», КНП  «Вишнівська  міська  лікарня» Вишневої  міської  ради  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  за  ціею  програмою  здійснюеться  
фінансування  їк  видатків  понад  обсяг  коштів, отриманик  від  Національної  
служби  здоров 'я  України  за  договорами  про  медичне  обслуговування  
населення  по  програмі  медичник  гарантій  шляком  фінансування  з  районного  
бюджету  та  іншик  джерел, не  забороненик  законодавством , оплати  медичник  
послуг, що  надаються  в  рамкак  та  поза  рамками  програми  державник  гарантій  
медичного  обслуговування  населення, зокрема  для  покриття  вартості  
наступник  видатків : 

1.1. Забезпечення  поточного  утримання  та  функціонування  КНП, у  тому  
числі: 

- оплату  праці  працівників  КНП, включаючи  лікарів-стоматологів  у  
постійно  діючий  медичній  комісії  військкомату  Киево-Святошинського  району  
та  лікарів-інтернів  (бюджетна  форма  навчання), які  прокодять  стажування  на  
базі  КНП  протягом  всього  періоду  навчання; 

- придбання  предметів, матеріалів, обладнання  та  інвентарю; 
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- придбання  медикаментів, медичник  виробів  та  перев 'язувальник  
матеріалів; 

- оплата  послуг  (крім  комунальник); 
- видатки  на  відрядження; 
- виплата  пенсій  і  допомоги; 
- інші  виплати  населенню; 
- інші  поточні  видатки. 
1.2. Забезпечення  видатків  капітального  карактеру, у  тому  числі: 
- придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового  користування; 
- капітальний  ремонт; 
- реконструкція  та  реставрація; 
- капітальне  будівництво  (придбання) 
2. Забезпечення  покриття  вартості  комунальник  послуг  та  енергоносіїв  

комунального  некомерційного  підприемства . 
3. Забезпечення  надання  стоматологічник  послуг, проведення  видатків  на  

придбання  витратник  матеріалів, зокрема  на: 
- забезпечення  послуг  профілактичник  стоматологічник  оглядів  

працівників  бюджетник  установ  району; 
- забезпечення  видатків  для  роботи  лікаря-стоматолога  у  медичній  комісії  

військкомату; 
- забезпечення  функціонування  підрозділів  КНП, що  надають  

стоматологічні  послуги  населенню, не  передбачені  договорами  з  Національною  
службою  здоров 'я  України  про  медичне  обслуговування  населення  за  
програмою  медичник  гарантій; 

- надання  стоматологічної  допомоги  паціентам  вдома, при  наявності  
медично  обґрунтованик  умов  неможливості  паціента  з'явитись  на  прийом. 

4. Забезпечення  профілактики  та  лікування  стоматологічник  закворювань  
у  дітей  (віком  до  18 років) та  пільгової  категорії  дорослого  населення  Киево- 
Святошинського  району: 

- невідкладна  допомога  до  виведення  з  гострого  стану  надаеться  усім  
громадянам  району; 

- невідкладна  стоматологічна  допомога  у  повному  обсязі  (до  закінчення  
лікування  даного  закворювання ) без  застосування  високовартісник  матеріалів : 
дітям, ветеранам  війни  (учасникам  бойовик  дій, інвалідам  війни, учасникам  
війни), особам  з  інвалідністю  І  і  ІІ  груп, вагітним  жінкам, особам, 
нагородженим  знаком  "Почесний  донор  України", особам, яким  присвоене  
почесне  звання  "Мати-героїня", членам  сімей  загиблик  учасників  АТО, 
пенсіонерам, внутрішньо -переміщеним  особам  з  тимчасово  окупованик  
території  України; 

- профілактичні  закоди, огляд, санація  порожнини  рота  організованому  
дитячому  населенню  району  без  застосування  високовартісник  матеріалів; 

- терапевтична  та  кірургічна  стоматологічна  допомога  у  повному  обсязі  
дитячому  населенню  району  без  застосування  високовартісник  матеріалів; 

- профілактичний  огляд  за  графіком, шляком  огляду  та  визначення  
потреби  в  лікуванні  та  протезуванні  без  застосування  високовартісник  
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матеріалів : дітям, ветеранам  війни  (учасникам  бойовик  дій, інвалідам  війни, 
учасникам  війни), особам  з  інвалідністю  І  і  ІІ  груп, вагітним  жінкам, особам, 
нагородженим  знаком  "Почесний  донор  України", особам, яким  присвоене  
почесне  звання  "Мати-героїня", членам  сімей  загиблик  учасників  АТО, 
пенсіонерам, внутрішньо -переміщеним  особам  з  тимчасово  окупованик  
території  України; 

- профілактичний  огляд, санація  порожнини  рота  без  застосування  
високовартісник  матеріалів  особам  допризовного  віку  та, які  досягли  
призовного  віку; 

- терапевтична  та  кірургічна  стоматологічна  допомога  у  повному  обсязі  
без  застосування  високовартісник  матеріалів : ветеранам  війни  (учасникам  
бойовик  дій, інвалідам  війни, учасникам  війни), особам  з  інвалідністю  І  і  ІІ  
груп, вагітним  жінкам, особам, нагородженим  знаком  "Почесний  донор  
України", особам, яким  присвоене  почесне  звання  "Мати-героїня", членам  
сімей  загиблик  учасників  АТО, пенсіонерам; 

- надання  ортодонтичник  послуг  з  виготовлення  ортодонтичник  апаратів  
та  протезів  дітям, які  відносяться  до  пільговик  категорій  (інваліди, сироти  та  
постраждалі  внаслідок  аварії  на  ЧАЕС), дітям  з  багатодітник  сімей; 

- ортопедична  стоматологічна  допомога  з  відновлення  жувальної  
спроможності  із  застосуванням  за  медичними  показаннями  зубник, зубо- 
щелепник  та  лицьовик  протезів  (штамповані, штамповано -паяні, пластмасові, 
комбіновані  незнімні  протези; часткові  та  повні  знімні  пластинчаті  конструкції  
протезів, тощо), за  винятком  протезування  із  дорогоцінник  металів, кераміки, 
металокераміки , цільнолитик, металопластмаси , нітрит-титанового  покриття, 
бюгельного  протезування, імплантатів  наступним  пільговим  категоріям  
громадян: 

• інваліди  війни  (червоне  посвідчення), у  тому  числі  учасники  АТО, які  отримали  
таке  посвідчення  (Закон  України  N2 3551 (ст. 13); 

• учасники  бойовик  дій  (сине  посвідчення), у  тому  числі  учасники  АТО, які  
отримали  таке  посвідчення  (Закон  України  N2 3551 (ст. 12); 

• учасники  війни  та  особи, на  якик  поширюеться  чинність  Закону  України  N2 
3551 (ст. 14 та  15); 

• чорнобильці  І  та  ІІ  категорій, їк  вдови  (Закон  України  N2 796-ХІІ  (ст. 20); 
• інваліди  І  та  ІІ  категорій  (на  підставі  індивідуальник  програм  реабілітації) 

Закон  України  N2 875-ХІІ  (ст. 37 та  38); 
• пенсіонери  за  віком  (Закон  України  N2 3721 (ст. 34); 
• ветерани  праці  ((Закон  України  N2 3721 (ст.7) 
• особи, які  мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною  (нагороджені  орденом  

Героїв  Небесної  СОтні, Герої  Радянського  Союзу, повні  кавалери  ордена  Слави, 
особи, нагороджені  чотирма  і  більше  медалями  «За  відвагу», а  також  Герої  
Соціалістичної  Праці, удостоені  цього  звання  за  працю  в  період  Великої  
В1тчюНЯН01 війни  1941 - 1945 рОК1В  (Закон  УКра1НИ  N_ 3551 (ст. 16); 

• особи, які  мають  особливі  трудові  заслуги  (Закон  України  N2 3721 (ст. 9); 



• колишні  в'язні  концентраційник  таборів, гетто  та  іншик  місць  примусового  
тримання  та  дружини  (чоловіки) померлик  жертв  нацистськик  переслідувань  
(Закону  України  N2 1584-ІІІ  (ст. 61-64 ); 

• ветерани  військової  служби  та  ветерани  органів  МВС, їк  вдови  (Закон  України  
N2 203/98-ВР  (ст. 6); 

• почесні  донори  України  (Закон  України  N2 239/95-ВР  (ст. 13). 

VI. Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  

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

Виконувач  обов'язків  
голови  адміністрації 	 А. КОШИК  


