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ПАСПОРТ 
Києво-Святошинської районної програми „Здоров’я” на 2015 рік 

 
1. Ініціатор розроблення Програми  Відділ охорони здоров’я  

Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації 

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

Розпорядження голови                 
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації  
 

3. Розробник Програми  Відділ охорони здоров’я   
Києво-Святошинської  
районної державної 
адміністрації 

4. Співрозробники Програми  Підпорядковані підрозділи  
5. Відповідальний виконавець Програми  Відділ охорони здоров’я  

Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації 

6. Учасники Програми  Відділ охорони здоров’я  
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації, 
лікувально-профілактичні 
заклади та пацієнти 

7. 
 

Термін реалізації Програми  
Етапи виконання Програми  
(для довгострокових програм)  

2015 
- 

8. Перелік місцевих бюджетів, що беруть 
участь у виконанні Програми  (для 
комплексних програм)  

Районний  

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього 

Видатки на покращення 
матеріально-технічного стану 
лікувально - профілактичних 
закладів району не визначено. 

 
 

597,1 тис. грн. 
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 у тому числі:  
коштів державного бюджету* 
коштів обласного бюджету 
коштів спеціального фонду обласного 
бюджету 
коштів інших місцевих бюджетів** 
коштів інших джерел 
 
* у разі, якщо відповідний захід 
передбачений аналогічною Державною 
цільовою програмою 
** у разі, якщо відповідний захід 
передбачений у місцевих цільових 
програмах 

 
0 
0 
0 
0 

597.1 тис. грн. 
 

 
1. Визначення проблеми, на розв'язання 

якої спрямована Програма 
 

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення                            
Києво-Святошинського району є 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, брак сучасних медичних технологій. 

Прийняття Києво-Святошинської районної програми „Здоров’я” на 2015 
рік (далі – Програма) спрямоване на покращення громадського здоров'я, з 
урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я 
„Здоров’я для всіх”, програми соціально-економічного розвитку району на 2015 
рік.  

Провідну роль у формуванні захворюваності та смертності населення 
району відіграють хронічні неінфекційні захворювання, на які страждають до 
60 відсотків дорослого та майже 20 відсотків дитячого населення. 

Серед причин смертності, відсоток померлих від серцево-судинних 
захворювань по Україні складає 63%, по Київській області-68%, по Києво-
Святошинському району-70%. Основною причиною серцево-судинної патології 
є артеріальна гіпертензія, порушення ритму, ішемія серцевого м’язу. Для їх 
діагностики потрібно проводити  добове моніторування ЕКГ та артеріального 
тиску. Обладнання для цього в лікувально-профілактичних закладах (далі-ЛПЗ) 
Києво-Святошинського району відсутнє. Ургентні і планові коронарографії, 
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стентування виконуються в відділенні інтервенційної радіології КЗ КОР 
„КОКЛ”, в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. 
Амосова, Національної академії медичних наук України, в ДУ „Інститут серця” 
МОЗ України, з якими обласним кардіологічним диспансером підписані угоди 
про співпрацю, в зв’язку з тим, що на нього покладена координація роботи по 
діагностиці та лікуванню серцево-судинної патології в області. 

Допомога кардіологічним хворим району, які потребують операцій на 
серцевих судинах, протезування серцевих клапанів, імплантації штучних водіїв 
ритму надається у спеціалізованих медичних закладах м. Києва. 

В районі проживають хворі із захворюваннями нирок, у тому числі, які 
потребують замісної ниркової терапії та трансплантації нирок, з хворобами 
системи крові (у тому числі гемофілією), із генетично детермінованими 
хворобами (у тому числі фенілкетонурією), із хворобами органів слуху, зору, 
ВІЛ інфіковані, хворі на СНІД, які потребують дороговартісних медикаментів 
та медичних препаратів. 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 районі, формування системи громадського здоров’я 
населення, впровадження засад електронного документообігу.  

Загальнодержавна програма „Здоров'я - 2020: український вимір” на 
сьогодні не затверджена, схвалена лише її Концепція (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1164-р), у зв’язку з чим державне 
та регіональне фінансування напрямків, закладених у програмі „Здоров’я”, на 
сьогодні не передбачено, а потреба в їх реалізації існує і є життєво необхідною 
для населення. При розробці Програми „Здоров’я” на 2015 рік враховані заявки 
на централізовані закупівлі, які подані до МОЗ України. 

Затвердження Києво-Святошинської районної програми „Здоров’я” на 
2015 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. 

 
2. Визначення мети Програми 

 
Метою Програми „Здоров’я” на 2015 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. 
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Також програмою передбачається покращення матеріально технічного 
стану лікувально - профілактичних закладів району. В першу чергу на усунення 
нагальних проблемних питань, які роками не вирішувались. Завершення 
розпочатих робіт по капітальним будівництвам та ремонтам, облаштування 
необхідним медичним обладнання та меблями, що дасть можливість створити 
максимально сприятливі умови роботи для медичного персоналу і буде 
зручним та комфортним для перебування пацієнтів. 

 
3. Джерела фінансування 

 
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до чинного 

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. 

 
Напрям 1. Діагностика та лікування гемофілії 

Виходячи з того, що в районі 6 хворих дітей на гемофілію, потреба у 
факторі згортання подана до Департаменту охорони здоров'я КОДА для 
формування централізованого постачання. 

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої федерації гемофілії мінімальна 
кількість відповідного фактору згортання повинна складати 20 000-30 000 МО 
на одного пацієнта. Цей рівень забезпечує надання виключно екстреної 
допомоги під час кровотеч та оперативних втручань. Для проведення 
первинного та вторинного профілактичного лікування дітей з гемофілією 
необхідна додаткова кількість препаратів факторів згортання.  
 

Напрям 2. Лікування цукрового та нецукрового діабету 
Станом на 01.01.2015 року в районі зареєстровано 3682 хворих на 

цукровий діабет, з них 46 дітей віком до 17 років та  3636 дорослих. 
Потребують замісної терапії препаратами інсуліну за життєвими 

показаннями 310 осіб, у тому числі 46 дітей віком до 17 років. Пацієнти 
інсуліном забезпечуються за рахунок державного бюджету. 

Таким чином, для забезпечення даного напрямку Програми заплановано                 
176,00 тис.грн. в тому числі: 

- 110 тис. грн. для лікування 2997 хворих на цукровий діабет для 
придбання цукрознижуючих пігулок;  

- 66 тис.грн. для лікування 17 хворих на нецукровий  діабет для  придбання 
препаратів десмопресину. 
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Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину 
 

Назва препарату Кількість хворих Потреба на 1 
хворого, грн. 

Вартість, тис. грн 

1 2 3 4 
Уропрес 
 

13 5000 65,0 

Мінірін 0,1 
 

2 100 0,2 

Глікоген 
 

2 400 0,8 

Всього:   66,0 
 

Напрям 3. Лікувальне харчування дітей, хворих на фенілкетонурію 
Згідно з інструкцією про використання лікувальної суміші MDMil-ФКУ 

добова потреба суміші для дітей віком від 3 до 7 років складає 43 г. (4 банки на 
місяць на 1 дитину, на 1 рік 48 банок), для дітей від 7 до 17 років включно 64 г. 
(5 банок на місяць на 1 дитину, на 1 рік 60 банок). 

Розрахунки потреби білкових гідролізатів для дітей, хворих на ФКУ на 
2015 р. складають: 

двом дітям від 3 до 7 років–  96 банок MDMil-ФКУ; 
одній дитині (старшій 7 років)  –  60 банок MDMil-ФКУ. 
Загалом на 2015 рік для 3 дітей, хворих на ФКУ, потрібно 156 банок 

лікувальної суміші  MDMil-ФКУ загальною вартістю  202 800 грн з п.д.в. (при 
вартості 1 банки у серпні 2014 р. 1300 грн.). Постачання лікувальної суміші 
здійснюється за рахунок державного бюджету. Потреба у лікувальній суміші 
подана до Департаменту охорони здоров’я КОДА для формування 
централізованого постачання. 

 
Напрям 4. Забезпечення лікування хворих на хвороби очей,  

органів слуху 
Для забезпечення надання медичної допомоги 24 інвалідам Великої 

Вітчизняної війни, які потребують оперативного втручання видалення 
катаракти, необхідно 120 тис. грн.        

Оплату за проведені операції на очах ветеранам Києво-Святошинського 
району проводити згідно з поданими рахунками КЗ КОР «Київська обласна 
клінічна лікарня» та Центру мікрохірургії ока. 

Для забезпечення слуховими апаратами 17 ветеранів необхідно                            
50 тис. грн. 
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Напрям 5. Забезпечення імуномоделюючими та 
еритропоетинстимулюючими препаратами хворих, які отримують 

лікування методами замісної ниркової терапії 
1. Забезпечення 12 хворих, які отримують лікування методами замісної 

ниркової терапії імуномоделюючими препаратами на суму 150 тис. грн. 
2. Забезпечення 12 хворих, які отримують лікування методами замісної 

ниркової терапії еритропоетинстимулюючими препаратами на суму 30 тис. грн. 
3. Забезпечення 12 хворих на хронічну ниркову недостатність препаратом 

заліза для внутрішньовенного введення на суму 3 тис. грн. 
 

Напрям 6. Забезпечення заходів по боротьбі та протидії  
ВІЛ-інфекції/СНІДу 

1. Для профілактики пневмоцистної пневмонії 3 особам необхідна сума 
10 тис. грн; 

2. Для лікування опортуністичних інфекцій – 3 особам необхідна сума 
10 тис. грн. 

Лікарські препарати пацієнти отримують в обласному центрі СНІДу, за 
рахунок державного бюджету. 

Тест-системи постачаються централізовано за рахунок державного 
бюджету. 

 
Напрям 7. Забезпечення лікування хворих дітей на спадкову 

патологію обміну речовин 
В районі на обліку двоє дітей хворих на спадкову гіперліпідемію, які 

потребують препарат ОМАКОР 1000 мг. М28. Ціна однієї упаковки становить 
1002 грн. Потреба на один місяць – чотири упаковки. Для забезпечення даного 
напрямку Програми сума на один місяць складає 4008 грн., на один рік 48096 
грн. 
 

Напрям 8. Покращення матеріально-технічної бази  
лікувально-профілактичних закладів району 

З метою належного забезпечення надання медичних послуг в закладах 
охорони здоров’я Києво-Святошинського району провести наступні заходи: 

- завершення реконструкції з розширенням приймального відділення 
Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району; 

- придбання медичних інструментів, приладдя, обладнання та меблів для 
комунальних закладів охорони здоров’я Києво-Святошинського району, в тому 
числі Вишнівської міської лікарні з дитячою поліклінікою; 
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- проведення капітальних ремонтів дахів полового будинку та 
стаціонарного відділення центральної районної лікарні; 

-  проведення капітальних ремонтів хірургічного відділення, харчоблоку 
та районної дитячої поліклініки центральної районної лікарні. 

 
Напрям 9. Заохочувальні заходи для працівників медичної галузі 

З метою стимулювання працівників медичних комунальних закладів                             
Києво-Святошинського району до дня медичного працівника визначити премію 
у розмірі 50 відсотків від посадового окладу. 
 

4. Ресурсне забезпечення районної цільової програми 
 

Києво-Святошинська районна програма „Здоров’я” на 2015 рік 
 

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми  

Всього 

Районний бюджет та інші джерела фінансування  

597,1 тис. грн. 

Видатки на покращення 
матеріально-технічного 
стану лікувально-
профілактичних 
закладів району не 
визначено. 

 
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Управління, координацію та контроль за ходом виконання Програми 

здійснює відділ охорони здоров’я Києво-Святошинської районної державної 
адміністрації. 
 
 
В.о. начальника відділу 
охорони здоров'я  
Києво-Святошинської РДА                      М.М. Ляшенко
 
 



 

 


