
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження Києво-Святошинської районної програми  
«Здоров'я» на 2013 рік  

 
 

Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши подання райдержадміністрації, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Києво-Святошинську районну програму «Здоров'я» на 2013 рік 

(додається). 
 
2. Рекомендувати райдержадміністрації при остаточному її доопрацюванні 

врахувати пропозиції та зауваження, викладені у висновках постійних комісій 
районної ради, а також висловлені депутатами в ході розгляду цього питання 
на сесії. 

 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального 
захисту населення (голова комісії – Бернацька В.В.). 

 
  
 
 
 

                   Голова ради                                        В.В. Луцюк 
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1. Паспорт Програми 
 

1.  Ініціатор розроблення Програми Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району   

2.  Дата, номер і назва розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про розроблення 
Програми 

 

3.  Розробник Програми Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району   

4.  Відповідальний виконавець Програми Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району   

5.  Учасники Програми Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району   

6.  Термін реалізації Програми 2013 рік 
 

7.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього 
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2. Загальна частина 
 
Прийняття Києво-Святошинської районної програми „Здоров’я” на 2013 

рік (далі – Програма) спрямоване на вдосконалення підходів до охорони 
громадського здоров'я в Києво-Святошинському районі, з урахуванням 
положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я „Здоров'я для 
всіх», рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних 
документів.  

Загальна смертність населення та смертність від окремих причин в 
Україні вдвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу. 
Надзвичайно високою є смертність осіб працездатного віку, яка в 2-4 рази 
вища, ніж в економічно розвинених країнах. Провідну роль у формуванні 
захворюваності та смертності відіграють хронічні неінфекційні захворювання, 
на які страждають до 60 відсотків дорослого та майже 20 відсотків дитячого 
населення.  

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення                               
Києво-Святошинського району є незадовільний стан здоров’я населення, 
висока смертність, відсутність умов для профілактики захворювань, низький 
рівень знань населення проблем, пов’язаних із збереженням здоров’я, 
недостатня профілактична спрямованість системи охорони здоров’я, брак 
сучасних медичних технологій, недостатня ефективність використання 
наявного кадрового потенціалу, недостатність фінансових, у першу чергу, 
бюджетних ресурсів для забезпечення ефективного функціонування системи 
охорони здоров’я,  недосконалість нормативно-правової бази, котра регулює 
процеси створення та забезпечення умов для поліпшення стану здоров’я 
населення. 

В районі, не зважаючи на зменшення протягом останніх двох років, 
залишаються високими показники смертності населення. Значну роль у 
формуванні показників смертності та інвалідності населення відіграють 
хвороби нирок, у тому числі ті, що потребують замісної ниркової терапії та 
трансплантації нирок, хвороби системи крові (у тому числі гемофілія), 
генетично детерміновані хвороби (у тому числі фенілкетонурія, ювенільний 
ревматоїдний артрит). Актуальними залишаються питання забезпечення 
належного рівня екстреної медичної допомоги, з урахуванням необхідності 
імплементації Закону України „Про екстрену медичну допомогу”. Реалізація 
Програми дозволить створити реальні передумови для поліпшення медико-
демографічної ситуації в країні, формування системи громадського здоров’я 
населення, запровадження засад електронного документообігу. Затвердження 
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Києво-Святошинської районної програми „Здоров’я” на 2013 рік дозволить 
запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони 
громадського здоров'я, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її 
медичну, соціальну та економічну ефективність. 

 
3. Мета Програми 

 
Метою Києво-Святошинської районної програми „Здоров’я” на 2013 рік є 

збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження 
захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та 
ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної 
справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я. 
 

4. Основні завдання Програми 
 

 розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації 
факторів (чинників) ризику ряду захворювань та створення сприятливого для 
здоров'я середовища на основі даних наукових досліджень;  

 оптимізація організації та механізму фінансування системи надання 
медичної допомоги, спрямованої на розв'язання реальних потреб населення, 
запровадження солідарного принципу фінансування;  

 вивчення соціальних детермінант і негативного впливу факторів 
ризику на здоров'я та шляхів його мінімізації, формування громадської системи 
охорони здоров'я. 

5. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства 
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також заінтересованих 
суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських та 
міжнародних організацій інших джерел, не заборонених законодавством. 

 
6. Правова база 

 
Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію 

державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом зниження 
смертності та інвалідності населення визначено Конституцією України; 
Законами України від 19.11. 1992 № 2801-ХІI „ Основи законодавства України 
про охорону здоров'я”; від 18.03.2004 № 1621-IV „Про державні цільові 
програми”; Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки „Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”; Указами 
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Президента України: „Про додаткові заходи щодо реформування системи 
охорони здоров'я населення” від 27.01.2010 № 70/2010; розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України: від 31.10.2011 № 1164-р „Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної програми „Здоров'я-2020: український вимір”; від 
13.04.2011 № 330-р „Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році 
Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини” на період до 2016 року”; від 21.05.2008 № 731-р „Про 
схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми „Здорова 
нація” на 2009–2013 роки”; від 22.04.2006 № 229-р „Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на 2006 – 2016 роки”. 

 
7. Прогноз результатів виконання Програми 

 
Прийняття заходів Програми надасть змогу знизити негативний вплив 

соціальних детермінант на розвиток ряду хронічних неінфекційних 
захворювань; підвищити тривалість та якість життя в першу чергу 
працездатного населення; знизити рівень госпіталізації у заклади охорони 
здоров'я; провести оптимізацію системи надання медичної допомоги населенню 
з пріоритетним розвитком первинної та екстреної медичної допомоги, 
диференціацією стаціонарної медичної допомоги за інтенсивністю її надання з 
розвитком системи відновного лікування, паліативної та медико-соціальної 
допомоги.  
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8. Заходи Програми 

 

№ 
п/п Найменування заходу 

Термін 
викона

ння 

Відповідальні 
виконавці 

1. 
Забезпечити впровадження медичних 
стандартів амбулаторно-поліклінічної та 
стаціонарної допомоги хворим 
нефрологічного профілю. 

2013 Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського району  

2. 
Забезпечити витратними матеріалами 
для перитонеального діалізу хворих, які 
отримують лікування методами замісної 
ниркової терапії. 

2013 Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району,райдержадміні
страція, органи 
місцевого 
самоврядування 

3. 

Забезпечити імуномоделюючими та 
еритропоетинстимулюючими 
препаратами хворих, які отримують 
лікування методами замісної ниркової 
терапії. 

2013 Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району,райдержадміні
страція, органи 
місцевого 
самоврядування 

4. 

Забезпечити придбання спеціалізованих 
лікувальних сумішей для дітей, хворих 
на фенілкетонурію. (Централізоване 
постачання) 

2013 Головне управління 
охорони здоров'я 
облдержадміністрації,
Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району,райдержадміні
страція  

5. 

Забезпечити придбання 
імунобіологічних препаратів для 
лікування хворих на ювенільний 
ревматоїдний артрит. (Централізоване 
постачання) 

2013 Головне управління 
охорони здоров'я 
облдержадміністрації,
Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району,райдержадміні
страція 

6. 
Забезпечити придбання спеціалізованих 
автомобілів для системи екстреної 
медичної допомоги. (Централізоване 
постачання) 

2013 Головне управління 
охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

7. 

Продовжити роботу із  розвитку 
комп'ютерної корпоративної мережі 
системи охорони здоров'я області з 
метою подальшого запровадження 
електронного документообігу, для чого 
забезпечити органи та заклади охорони 
здоров’я області сучасною 
комп'ютерною технікою. 
(Централізоване постачання) 

2013 Головне управління 
охорони здоров'я 
облдержадміністрації,
Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського 
району,райдержадміні
страція, органи 
місцевого 
самоврядування 
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8. 
Забезпечити хворих на гемофілію 
компонентами донорської крові. 

2013 
 

Центральна районна 
лікарня Києво-
Святошинського району 
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9. Обсяги фінансування заходів Програми 
 

№ п/п Найменування 
заходу Обґрунтування Фінансуван

ня 

Фінансу
вання за 
роками 

(тис.грн.) 

Всього 
 (тис. 
грн.) 

2013   
1 2 3 4 6 7 
1 
 
 
 
 

Забезпечити 
впровадження 
медичних 
стандартів 
амбулаторно-
поліклінічної та 
стаціонарної 
допомоги хворим 
нефрологічного 
профілю. 

 Забезпечення 
надання 
медичної 
допомоги 

хворим 
нефрологічного 

профілю за 
світовими 

стандартами 

Бюджет, 
всього 

За рахунок 
загальних 

асигнувань на 
охорону здоров'я 

  
Державний     
Обласний     

     
Інші     

2 
 
 
 
 

Забезпечити 
центри нефрології 
та діалізу 
витратними 
матеріалами для 
проведення 
гемодіалізу. 

 Забезпечення 
пацієнтів 

лікуванням 
методом 

хронічного 
гемодіалізу 

Бюджет, 
всього 27447,58 27447,58 

Державний     
Обласний 27447,58 27447,58 

     
Інші     

3 
 
 
 
 

Забезпечити 
витратними 
матеріалами для 
перитонеального 
діалізу хворих, 
які отримують 
лікування 
методами 
замісної ниркової 
терапії. 

 Забезпечення 
пацієнтів 

лікуванням 
методом 

перитонеального 
діалізу 

Бюджет, 
всього 6426,78 6426,78 

Державний     
Обласний 6426,78 6426,78 

     

Інші     

4 
 

Забезпечити 
імуномоде- 
люючими та 
еритропоетин- 
стимулюючими 
препаратами 
хворих, які 
отримують 
лікування 
методами 
замісної ниркової 
терапії. 

Забезпечення 
пацієнтів 
життєво 

необхідними 
імуномоде- 
люючими та 

еритропоетин- 
стимулюючими 

препаратами 

Бюджет, 
всього 3434,975 3434,975 

Державний     
Обласний 3434,975 3434,975 

     

Інші     

5 
 
 
 

Забезпечити 
придбання 
спеціалізованих 
лікувальних 
сумішей для 
дітей, хворих на 
фенілкетонурію. 
 

 Забезпечення 
дітей, хворих на 
фенілкетонурію, 

лікувальними 
сумішами для 

попередження їх 
інвалідизації 

Бюджет, 
всього   

Державний     
Обласний 951,60 951,60 

     
Інші 
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1 2 3 4 5 6 
6 
 
 

Забезпечити 
придбання 
імунобіологічних 
препаратів для 
лікування хворих на 
ювенільний 
ревматоїдний артрит 

Забезпечення 
дітей, хворих на 

ювенільний 
ревматоїдний 

артрит, життєво 
необхідними 

імунобіологічни
ми препаратами  

Бюджет, 
всього 168,74 168,74 

Державний     
Обласний 168,74 168,74 

     
Інші     

7 
 
 
 

Забезпечити 
придбання 
спеціалізованих 
автомобілів для 
системи екстреної 
медичної допомоги 

Забезпечення 
системи 

екстреної 
медичної 
допомоги 

спеціалізованим
и автомобілями 
й обладнанням 

для покращення 
надання цієї 

допомоги 
населенню 

області  

Бюджет, 
всього 7000, 0 7000, 0 

Державний     
Обласний 7000, 0 7000, 0 

     

Інші     

8 
 
 
 
 

Продовжити роботу 
із  розвитку 
комп'ютерної 
корпоративної 
мережі системи 
охорони здоров'я 
області з метою 
подальшого 
запровадження 
електронного 
документообігу, для 
чого забезпечити 
органи та заклади 
охорони здоров’я 
області сучасною 
комп'ютерною 
технікою. 

Підготовка до 
впровадження 
електронного 

документообігу. 
Забезпечення 

ефективної 
роботи органів 

та закладів 
охорони 

здоров’я області 

Бюджет, 
всього 1571,50 1571,50 

Державний     
Обласний 571,50 571,50 

     

Інші  1000,0 1000,0  

9 Забезпечити хворих 
на гемофілію 

компонентами 
донорської крові 

Забезпечення 
хворих на 
гемофілію 

компонентами 
донорської крові 

для 
попередження їх 

інвалідизації 

Бюджет, 
всього   

Державний   

Обласний 2128,8 2128,8 

Інші   
 
 
 
 

Всього  Бюджет, 
всього 

49129,97
5 

49129,97
5 

Державний    
Обласний 48129,97

5 
48129,97

5 
Інші 1000,0   1000,0  

 
 
 Головний лікар  
 Києво-Святошинського району     В.В. Кравченко  

 


