
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження районної Програми  
«Забезпечення функціонування та розвиток галузі охорони здоров’я  

Києво-Святошинського району» на 2011-2015 роки 
 

 
 

Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», згідно подання районної державної адміністрації, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити районну Програму «Забезпечення функціонування та розвиток 

галузі охорони здоров’я Києво-Святошинського району» на 2011-2015 роки 
(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 з питань 

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

 

 
 
                  Голова ради                                    В.В. Луцюк 

 
 
 
 
 
 
м. Київ 
17 березня 2011 року 
№ 64-05-VІ 



  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                         рішенням 5 сесії Києво-Святошинської  

                                                                                    районної ради VІ скликання  
  від 17.03.2011 р. № 64-05-VІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районна програма   
«Забезпечення функціонування та розвиток галузі 
охорони здоров'я Києво-Святошинського району»  

на 2011-2015 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ 
2011 рік 

 



  
 

І. Загальні положення Програми. 
 

На виконання  Закону України від 22.01.2010 року № 1841-VI «Про затвердження 
Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги, 
Бюджетного кодексу України Указу Президента України, в районі проводиться 
реалізація заходів фінансового, кадрового, інформаційного та організаційного характеру, 
спрямованих на  підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення 
кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного мешканця, поліпшення 
демографічної ситуації раціонального використання ресурсів охорони здоров'я.  

Залишаються актуальними питання забезпечення лікувально-профілактичних 
закладів лікарями та середнім медичним персоналом. 

Не відповідає вимогам матеріально-технічне забезпечення амбулаторій, як 
найшвидшого вирішення потребує проблема забезпечення медичних працівників 
житлом, забезпечення повноцінної діяльності медичних закладів. 

Важливим залишається питання фінансового, матеріально-технічного, 
технологічного та інформаційного забезпечення, оцінки якості медичної допомоги та 
оплати праці медичних працівників, взаємодії із закладами вторинного та третинного 
рівнів та іншими закладами первинної медико-санітарної допомоги. 

Необхідним є розробка і впровадження цільових програм, сприяння розвитку 
приватної практики серед сімейних лікарів, перехід до принципу надання медичних 
послуг на договірних засадах. 
 

ІІ. Мета і основні завдання Програми. 
 

Створення належних фінансових та матеріальних умов для функціонування 
лікувально-профілактичних закладів, підготовка та перепідготовка медичних 
працівників, інформаційне, нормативно-правове забезпечення діяльності лікувально-
профілактичних закладів. Сприяння діяльності закладів охорони здоров`я усіх форм 
власності. 

Поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам 
населення. Підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 
матеріальних ресурсів охорони здоров`я, створення сучасної системи інформаційного 
забезпечення у сфері охорони здоров`я. 

 
ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми. 

    
Реалізація Програми здійснюється в межах асигнувань районного бюджету, 

включаючи субвенції з місцевих бюджетів району, кошти спеціального фонду та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством. 

При цьому передача коштів до районного бюджету у вигляді субвенцій 
здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад та укладених договорів за 
рахунок доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 
трансфертів, вільних залишків та перевиконання доходної частини відповідних 
бюджетів.  

ІV. Очікувані результати виконання Програми. 
 

- Впровадження Програми передбачає створення цілісної системи надання медичної 
допомоги населенню, що дасть змогу зменшити захворюваність та смертність 
населення, підвищити народжуваність та продовжити життя. 

- Покращення матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних закладів. 



  
 

- Покращення забезпечення пальним автотранспорту для обслуговування викликів 
на дому та транспортування важко хворих. 

- Забезпечення автотранспортом лікувально-профілактичних закладів, де він 
відсутній для надання первинної медико-санітарної допомоги. 

- Поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам 
населення. 

- Забезпечення лікувальних закладів ефективним, безпечними і якісними 
лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги населенню. 

- Забезпечення лікувально-профілактичних закладів в достатній кількості 
дезінфікуючими засобами та засобами захисту  медичних працівників. 

- Забезпечення медичних працівників земельними ділянками та житлом, що  
сприятиме укомплектуванню кадрами лікувально-профілактичних закладів, 
закріпленню кадрів  та підвищить зацікавленість медичних працівників первинної 
ланки охорони здоров`я в позитивних результатах роботи. 

- Забезпечення ефективного попередження і здійснення контролю за шкідливими 
для здоров`я чинниками в об’єктах довкілля. 

- Покращення харчування хворих в стаціонарах ЛПЗ району. 
 

V. Заходи щодо реалізації Програми. 
 

1. Для покращення матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних 
закладів району проводити побудови нових приміщень, реконструкції,  поточний  
та капітальний ремонти  існуючих приміщень, придбання необхідного обладнання. 

 
Центральна районна лікарня 

                                                                               Міськсільселищвиконкоми 
 

2. При необхідності забезпечувати пальним санітарний автотранспорт для надання 
допомоги жителям району на дому, транспортування їх до лікувальних закладів  
вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги. 

  
 Центральна районна лікарня 

                                                                                Міськсільселищвиконкоми  
   

3. Забезпечити  автотранспортом, а в періоди підвищення захворюваності виділяти 
додатковий автотранспорт для медичного обслуговування  жителів району. 

 
            Центральна районна лікарня 

                                                                                Міськсільселищвиконкоми   
 

4. Винайти можливість забезпечення соціально незахищених верств населення 
лікарськими засобами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 
1998 року № 1303. 

 Центральна районна лікарня 
                                                                                Міськсільселищвиконкоми 
 

5. Віднайти  можливість забезпечення  лікувально-профілактичних  закладів району 
ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами для надання 
невідкладної медичної допомоги населенню, вакцинами та іншими 
імунобіологічними препаратами. 

         Центральна районна лікарня 



  
 

Міськсільселищвиконкоми 
 

6. Віднайти можливість забезпечення лікувально-профілактичніих закладів в 
достатній кількості дезінфікуючими засобами та засобами захисту медичних 
працівників.        

        Центральна районна лікарня 
Міськсільселищвиконкоми 

 
7. Забезпечити медичних працівників житлом або проводити оплату житла по найму, 

виділяти земельні ділянки під забудову, що сприятиме  укомплектуванню кадрами 
лікувально-профілактичних закладів району, закріпленню кадрів та підвищить 
зацікавленість медичних працівників первинної ланки охорони здоров`я  в 
позитивних результатах роботи. 

            Центральна районна лікарня 
Міськсільселищвиконкоми 

 
8. Віднайти можливість створення сучасної системи інформаційного забезпечення 

лікувально-профілактичних закладів району (комп’ютери, інтернет). 
 

Центральна районна лікарня 
Міськсільселищвиконкоми 
 

9. Оздоровлення довкілля, забезпечити ефективне попередження і здійснення 
контролю за шкідливими для здоров`я  чинниками в об’єктах довкілля.   

        
Центральна районна лікарня 
Міськсільселищвиконкоми  

 
10. Забезпечити харчування, в тому числі в натуральній формі, в стаціонарах ЛПЗ 

району. 
 Центральна районна лікарня 
 Міськсільселищвиконкоми 

 
 
 


