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Додаток
до рішення міської ради
________________ № _________
ПРОГРАМА
«Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я
Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки»
Паспорт програми
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Ініціатор розроблення програми

Управління охорони здоров’я
Луцької міської ради
Дата, номер і назва розпорядчого Рішення виконавчого комітету
документа органу виконавчої влади Луцької міської ради від
про розроблення програми6е08г1й 05.11.2020
№ 624-1
«Про
6е08г1й *
проєкт Програми «Фінансова
підтримка
комунальних
підприємств охорони здоров’я
Луцької міської територіальної
громади на 2021-2025 роки»
Розробник програми
Управління охорони здоров’я
Луцької міської ради
Співрозробники програми
Керівники закладів охорони
здоров’я, які належать до
об’єктів
комунальної
власності Луцької міської
територіальної громади
Відповідальний виконавець
Управління охорони здоров’я
програми
Луцької міської ради
Учасники програми
Управління охорони здоров’я
Луцької
міської
ради;
закладів охорони здоров’я,
які належать до об’єктів
комунальної
власності
Луцької
міської
територіальної
громади;
департамент фінансів та
бюджету Луцької міської
ради.
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7.
8.

Термін реалізації програми
2021-2025 роки
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
308178,7
програми, всього , у тому числі:

8.1. кошти бюджету Луцької міської
територіальної громади
(рекомендовані обсяги), тис. грн.

308178,7
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення» процедура закупівель державою медичних послуг,
які надають комунальні підприємства охорони здоров’я Луцької міської
територіальної громади передбачається дотримання умов надання послуг та
специфікацій на конкретні послуги або групи послуг в рамках пакетів надання
медичних послуг, затверджених програмою державних медичних гарантій.
Права та гарантії у сфері охорони здоров’я, що стосуються медичного
обслуговування, фінансуються за окремими програмами за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування в межах
своєї компетенції можуть фінансувати міські програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріальнотехнічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці
медичних працівників (програми «місцевих стимулів»), а також місцеві
програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського
здоров’я та інші програми в охороні здоров’я. За визначенням Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров'я»:
послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга) –
це послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я;
медична допомога – діяльність професійно підготовлених медичних
працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та
реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними
станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;
медичне обслуговування – діяльність закладів охорони здоров’я, що
не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана
з її наданням.
Витрати комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської
територіальної громади, які забезпечують медичне обслуговування мешканців
Луцької міської територіальної громади оплачуються НСЗУ тільки в частині
надання медичної послуги згідно специфікації. Об’єм та перелік таких медичних
послуг недостатньо забезпечує потребу у доступності та якості надання медичної
допомоги населенню та медичного обслуговування мешканців Луцької міської
територіальної громади.
Всі інші витрати потребують додаткового фінансування за окремими
програмами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових
страхових фондів та інших джерел, не заборонених законодавством.
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2. Визначення мети
Метою Програми є фінансова підтримка комунальних підприємств
охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади для забезпечення їх
функціонування на високому рівні якісного та доступного медичного
обслуговування населення.
3.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, терміни виконання, завдань, заходів Програми
Бюджетним Кодексом України та Законом України «Про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено
здійснення фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров’я для
співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми
державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості
комунальних послуг та енергоносіїв, розвитку та їх підтримки, здійснення
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення та програми
громадського здоров’я.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми з бюджету Луцької міської
територіальної громади визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та
наявності коштів.
Ресурсне забезпечення Програми «Фінансова підтримка комунальних
підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади на
2021–2025 роки» наведене в додатку 1 до Програми.
4. Перелік завдань та заходів Програми, напрями використання
бюджетних коштів та результативні показники
Перелік заходів, спрямованих на її виконання, наведено у додатку 2 до
Програми.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
підвищення ефективності, якості та доступності медичного
обслуговування для всіх верств населення;
покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади.
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5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання цієї програми забезпечується учасниками Програми,
координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на
управління охорони здоров’я Луцької міської ради.
За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням
загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що
можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів
Програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і
доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання
основних заходів.
Організаційне та методичне супроводження здійснює управління охорони
здоров’я Луцької міської ради.
Основними функціями управління охорони здоров’я Луцької міської ради
в частині виконання заходів Програми є:
координація виконання заходів Програми;
організація моніторингу реалізації заходів Програми;
аналіз виконання програмних заходів;
у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування
стосовно внесення змін і доповнень до Програми.
Контроль покладається на постійну комісію міської ради з питань
соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки,
культури та мови Луцької міської ради.
Звіт про хід виконання Програми заслуховується на сесії Луцької міської
ради щорічно.

Секретар міської ради

Юрій БЕЗПЯТКО
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Додаток 1 до Програми
Ресурсне забезпечення Програми «Фінансова підтримка комунальних
підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади на
2021–2025 роки»
Обсяг коштів, які
планується
залучити
на виконання
Програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

Всього
витрат на
виконання
Програми
(тис. грн)

Обсяг
ресурсів,
всього, у тому
числі:

83742,4

59137,7

61107,7

51501,4

52689,5

308178,7

бюджет Луцької
міської
територіальної
громади

83742,4

59137,7

61107,7

51501,4

52689,5

308178,7

Етапи виконання Програми
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Додаток 2
до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької
міської територіальної громади на 2021–2025 роки»
1. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
№
п/
п

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.
грн, у тому числі по роках:
Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1. Державна
політика в сфері
охорони здоров’я

Перелік заходів
Програми

Виконавці
2021 рік

20212025
роки

Управління
бюджет
охорони
Луцької
здоров’я міської
міської
ради,
територіальної
департамент
громади
фінансів і
бюджету
міської ради,
директори
комунальних
підприємств
охорони
здоров’я
Луцької МТГ

Очікуваний
результат

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

2
2
5
2
5
8
9
,
5
5
8
9
,
5
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1. Реалізація виконання
вимог Закону України
«Про військовий
обов’язок
і військову
службу»:

1.1. Утримання
позаштатної військоволікарської комісії

1.2. Забезпечення
обстеження юнаків під
час приписки до
Луцького об’єднаного
міського військового
комісаріату

20212025
роки

Управління
бюджет
охорони
Луцької
здоров’я міської
міської
ради,
територіальної
департамент
громади
фінансів і
бюджету
міської ради,
директори
комунальних
підприємств
охорони
здоров’я
Луцької МТГ
Управління
бюджет
охорони
Луцької
здоров’я міської
міської
ради,
територіальдепартамент
ної громади
фінансів і
бюджету
міської ради,
КП «Луцька
міська клінічна
лікарня»
Управління
бюджет
охорони
Луцької
здоров’я міської
міської
ради,
територіальдепартамент
ної громади
фінансів і
бюджету
міської ради,
КП «Луцька
міська дитяча
поліклініка»

3572,7

2249,6

2357,6

2470,6

2589,5

3414,4

2100,0

2205,0

2315,0

2430,8

Забезпечення оплати
праці спеціалістів,
задіяних до складу
позаштатної
військово-лікарської
комісії та придбання
необхідних розхідних
матеріалів для
організації її роботи

158,3

149,6

152,6

155,6

158,7

Визначення стану
здоров’я юнаків та
загального рівня
показників
захворюваності
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2. Підвищення
рівня
матеріальнотехнічної бази

2. Здійснення
капітальних видатків

2.1. Придбання
обладнання
довгострокового
користування

20212025
роки

Управління
бюджет
охорони
Луцької
здоров’я міської
міської
ради,
територіально
департамент
ї громади
фінансів і
бюджету
міської ради,
управління
капітального
будівництва
міської ради
директори
комунальних
підприємств
охорони
здоров’я
Луцької МТГ

52745,0

30522,0

30589,0

18665,0

17997,0

33685,0

22720,0

16280,0

16500,0 15250,0 Оснащення
комунальних
підприємств
охорони здоров’я
Луцької МТГ
обладнанням згідно
табелів оснащення
та сучасних вимог
протоколів
обстеження і
лікування
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2.2.Проведення
капітальних ремонтів, в
тому числі АЗПСМ на
вул. Привокзальній,13

2.3. Встановлення
протипожежної
сигналізації із
супроводжуючими
роботами

14810,0

3250,0

2.4. Утеплення зовнішніх
стін приміщень

2.5. Облаштування
територій підприємств
(заміна огорожі, ремонт
дорожнього покриття)

1000,0

5002,0

3809,0

300,0

2000,0

10000,00

500,0

500,0

2165,0

2747,0

Покращення
санітарно-гігієнічних
умов перебування
працівників та
пацієнтів та
приведення цих умов
до стандартів надання
якісної медичної
допомоги
Забезпечення безпеки
перебування
працівників та
пацієнтів
Зменшення витрат на
опалення, естетичний
та привабливий
вигляд будівлі
Забезпечення
збереження
матеріальних
цінностей,
естетичного вигляду
території, безпечне
пересування
пацієнтів, транспорту
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3. Забезпечення
умов надання
медичного
обслуговування
населення

3.Фінансування
поточних видатків на
утримання понад
обсяг медичних
послуг програми
державних гарантій
медичного
обслуговування
населення

3.1. Поточні видатки на
утримання приміщення,
обладнання та
комунікацій; поточний
ремонт приміщення,
обладнання та
комунікацій
3.2.
Забезпечення
оплати
спожитих
енергоносіїв,
комунальних
послуг
комунальними
підтриємствами
охорони
здоров’я
Луцької МТГ

20212025
роки

Управління
Бюджет
27424,7
охорони
Луцької
здоров’я міської
міської
ради,
територіальної
департамент
громади
фінансів та
бюджету
міської ради,
директори
комунальних
підприємств
охорони
здоров’я
Луцької МТГ
4217,4

22707,3

26366,1

2059,9

24306,2

28161,1

2110,3

26050,8

30365,8

2427,7

27938,1

32103,0

2133,2 Створення якісних
умов перебування
працівників та
пацієнтів у
приміщенні

вимог
29969,8 Дотримання
Бюджетного Кодексу
України
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3.3. Розширення мережі
амбулаторій загальної
практики – сімейної
медицини:вишукування
приміщень комунальної
власності
та виготовлення
проєктно-кошторисної
документації
для розміщення АЗПСМ
_вул. Рівненська
_55 мікрорайон
ВСЬОГО

Управління
охорони
здоров’я міської
ради,
директори
комунальних
підприємств
охорони
здоров’я
Луцької МТГ

Забезпечить
доступність
та
якість
надання
медичної допомоги
населенню.

500,0

83742,4

59137,7

61107,7

51501,4

52689,5

