
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.12.2020 № 2-16/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження Програми розвитку первинної  

медико-санітарної допомоги на  2021-2025 роки 

 

З метою забезпечення подальшого розвитку медицини і медичного 

обслуговування Золотоніської територіальної громади, розглянувши 

клопотання комунального підприємства „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської 

міської ради (09.12.2020 № 2107), керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

Золотоніської територіальної громади на  2021-2025 роки згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету громади в межах наявних 

фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і 

міською радою, передбачити фінансування цієї Програми.  

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е., контроль за виконання рішення покласти на постійну  

комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                  В.О.Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 

до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-16/VIII 

ПРОГРАМА 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги Золотоніської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

1. Паспорт програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Золотоніська територіальна громада 

2. 
Документ органу виконавчої 

влади 

Стратегії розвитку охорони здоров’я 

України на 2021-2025 роки 

3. Розробник програми 
КП «Золотоніський міський центр 

ПМСД (СМ)» ЗМР 

4. Співрозробники програми Золотоніська територіальна громада 

5. 
Відповідальні виконавці 

програми 

КП «Золотоніський міський центр 

ПМСД (СМ)» ЗМР 

6. Учасники програми 

1. Виконавчий комітет Золотоніської 

міської ради 

2. Золотоніська територіальна громада                                                            

3. КП «Золотоніський міський центр 

ПМСД (СМ)» ЗМР 

7. Термін реалізації програми 2021 - 2025 роки 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет органів місцевого 

самоврядування, інші кошти 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,у 

тому числі: 

 20 410,9 тис.грн. 

9.1. 
Бюджет органів місцевого 

самоврядування 
 20 410,9 тис. грн 

9.2. Інші джерела        - 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

Програма розроблена на виконання Закону України «Основи 

законодавства про охорону здоров’я» від 19.11.1992 №2801-XII, зі змінами, 



  

Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про 

охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 

07.07.2011 №3611-VI, зі змінами, Закону України «Про державне фінансування 

гарантії медичного обслуговування населення» №2168-VIII від 19.10.2017, зі 

змінами,  Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку надання первинної 

медичної допомоги» від 19.03.2018 №504  та наказу МОЗ України «Про 

затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів 

охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну 

допомогу» від 26.01.2018 №148, із змінами (Наказ МОЗ України від 08.04.2019 

№797). 

3. Визначення мети програми 

Метою Програми є комплексний підхід до організації роботи 

комунального підприємства, його фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що 

дозволить забезпечити зниження рівня захворюваності, інвалідності та 

смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного 

функціонування системи надання якісної, доступної та ефективної первинної 

медико-санітарної допомоги. Підвищення стандартів життя, модернізації та 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх 

необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, 

автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників та залучення 

до роботи молодих кадрів, що допоможе забезпечити населення об’єднаної 

територіальної громади якісними медичними послугами.  

 

4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-

санітарної допомоги населенню Золотоніської територіальної громади на 2021-

2025 роки є: 

 збереження і покращення здоров'я населення; 

 гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги; 

 будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення 

обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку амбулаторій сімейної 

медицини та створення умов для заохочення медичного персоналу та 

випускників медичних освітніх закладів до проживання та професійної 

діяльності; 

 удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток 

первинної медико-санітарної допомоги; 

 кадрове забезпечення закладів медичної галузі; 

 продовження роботи зі створення доступної мережі амбулаторій сімейної 

медицини; 



  

 розробка та впровадження сучасних методів та технологій для 

покращення медичного обслуговування населення громади; 

 підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового 

способу життя; 

 удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я; 

 забезпечення утримання об’єктів та створення комфортних умов для 

перебування пацієнтів і працівників у закладі, відшкодування 

комунальних послуг  та енергоносіїв; 

 підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і 

своєчасного надання повноцінної невідкладної медичної допомоги; 

 відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право 

відповідно до законодавства. 

Виконання програми дає змогу: 

 підвищити ефективність роботи закладом охорони здоров’я з метою 

подолання несприятливих демографічних тенденцій; 

 збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями 

загальної практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%; 

 сформувати систему надання населенню високоякісної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини; 

 забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної 

бази, її модернізація; 

 покращити оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини 

відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів. 

5.Перелік завдань і заходів та ресурсне забезпечення Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги Золотоніської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

Для виконання Програми щорічно затверджуються заходи: 

Направлені на забезпечення матеріально-технічного забезпечення первинної 

ланки медичного обслуговування: 

- провести оновлення та модернізацію наявної комп’ютерної техніки з 

урахуванням збільшення кількості амбулаторій та ФАПів Золотоніської 

територіальної громади; 

- завершити облаштування всіх кабінетів згідно рекомендованих табелів 

оснащення та нормативів; 

- забезпечити оснащення первинної ланки автотранспортними засобами у 

кількості 4 одиниць, з яких 1 автомобіль  оснащений необхідним 

медичним обладнанням. 

 

 

 



  

6. Фінансування Програми 

 

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених 

Золотоніською міською радою на охорону здоров′я щодо виділення та 

спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

 

6.Ресурсне забезпечення Програми  

 

Обсяг ресурсів, 

усього, (тис.грн.) у 

тому числі: 

Етапи виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

програми  

(тис. грн.) 

  

>2021 >2022 >2023 >2024 >2025 

Міський бюджет  3206,2 4739,1 4455,2 4055,2 3955,2  20410,9 

Інші джерела 

(тис.грн) 
- - - - - - 

РАЗОМ 3206,2 4739,1 4455,2 4055,2 3955,2  20410,9 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями 

Золотоніської міської територіальної громади, або про внесення змін до 

показників на відповідний бюджетний рік даної територіальної громади. 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію за ходом виконання Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги Золотоніської міської територіальної громади  здійснює 

Золотоніська міська рада. Контроль  за ходом виконання Програми здійснює 

комісія з гуманітарних питань. 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток  

 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги  

Золотоніської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 
 

№ 

з/п 

Найменування заходів Виконавець Термін 

виконання 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість),   тис. грн. 

Очікувані 

результати 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Оплата праці працівників 

фельдшерсько-акушерських 

пунктів 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД(СМ)»      

ЗМР 

2020-2025 Бюджетні 

кошти 

1296,5 1296,5 1296,5 1296,5 1296,5 Забезпечення 

державних 

гарантій по 

оплаті праці 

1. Оснащення амбулаторій ЗПСМ та 

ФАПи обладнанням, 

інструментарем, виробами 

медичного призначення 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД(СМ)»      

ЗМР 

2020-2025 Бюджетні 

кошти 

- 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 Оснащення  

амбулаторій СМ  

медичним та ін. 

обладнанням у 

відповідності до 

табеля 

матеріально – 

технічного 

оснащення. 

2. Проведення капітального і 

поточного ремонту приміщень 

амбулаторій, ФАПів 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД(СМ)»      

ЗМР 

2020-2025 Бюджетні 

кошти 

- 500 500 300 200 Створення та 

підтримання 

комфортних 

умов для 

перебування 



  

пацієнтів і 

працівників у 

закладі 

3. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування: 

-  придбання автотранспорту; 

- предмети, матеріали, обладнання 

довгострокового користування; 

- меблі; 

- комп’ютерна та оргтехніка 

 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД(СМ)»      

ЗМР 

2020-2025 Бюджетні 

кошти 

- 700 300 100 100 Покращення 

ефективності, 

своєчасності і 

якості медичної 

допомоги, 

надійного і 

оперативного 

управління 

інформацією, 

впровадження 

новітніх 

технологій в 

медичну 

практику 

4. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв: 

- послуги теплопостачання; 

- оплата водопостачання і 

водовідведення; 

- оплата електроенергії 

- оплата газу природного, розподіл 

газу 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД(СМ)»      

ЗМР 

2020-2025 Бюджетні 

кошти  

811,3 876,1 930,4 930,4 930,4 Забезпечення 

утримання 

об’єктів та 

створення 

комфортних 

умов для 

перебування 

пацієнтів і 

працівників у 

закладі 

5. Інші виплати населенню: 

 відшкодування витрат, пов’язаних 

з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах 

громадянам, які мають на це право 

відповідно до законодавства 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД(СМ)»      

ЗМР 

2020-2025 Бюджетні 

кошти  

1098,4 1166,5 1228,3 1228,3 1228,3 Підвищення 

рівня 

доступності 

населення до 

якісної медичної 

допомоги і 

своєчасного 



  

надання 

повноцінної 

невідкладної 

медичної 

допомоги 

6. Придбання туберкуліну для 

проведення 

туберкулінодіагностики населення 

міста 

КП 

«Золотоніський 

міський 

ЦПМСД(СМ)»      

ЗМР 

2020-2025 Бюджетні 

кошти  

- 100 100 100 100 Якнайбільше 

охоплення 

населення міста  

з метою 

виявлення 

інфікованості, а 

також з метою 

діагностики і 

визначення 

активності 

туберкульозу 

Всього:    20410,9 3206,2 4739,1 4455,2 4055,2 3955,2  

 

 
 

 


