
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
від 28.01. 2021 № 3-19/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження місцевої Програми „Екстрена медична  

допомога” на 2021-2025 роки 

 

З метою забезпечення населення своєчасною та ефективною медичною 

допомогою, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити місцеву Програму „Екстрена медична допомога” на 2021-2025 

роки (далі – Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань (Денисюк Л.І.).  

 
 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко 23809  

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 28.01.2021 № 3-19/VІІІ 

 

 

Місцева Програма „Екстрена медична допомога” на 2021-2025 роки 
 

Паспорт програми  

 

1.  Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Комунальне некомерційне підприємство 

„Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф 

Черкаської обласної ради” 

2.  Дата, номер і назва  

розпорядчих документів 

органу законодавчої та 

виконавчої влади, 

на основі яких розроблена 

Програма 

Закон України „Про екстрену медичну 

допомогу”, Постанова КМУ від 

21.11.2012 „Про затвердження Порядку 

застосування авіаційних, водних, 

автомобільних спеціальних санітарних 

транспортних засобів”, Постанова КМУ 

від 21.11.2012 „Про затвердження 

Типового положення про центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф”, Наказ МОЗ України від 

05.08.2013 № 690 „Про норми оснащення 

транспортними засобами закладів 

охорони здоров’я системи екстреної 

медичної допомоги”. ДСТУ 7032:2009 

«Автомобілі швидкої медичної допомоги 

та їхнє устаткування». Опис 

обмундирування працівників системи 

екстреної медичної допомоги 

затверджений наказом МОЗ України від 

07.12.2012 № 1020. 
 

3.  Учасники Програми Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації, Комунальне 

некомерційне підприємство „Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної 

ради”, виконавчий комітет Золотоніської 

міської ради. 
 

4.  Термін реалізації Програми 2021 - 2025 роки 

5.  Етапи виконання Програми 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 

2025 р. 
 



6.  Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 
 

Обласний бюджет, бюджет міської 

територіальної громади. 

7.  Загальний орієнтовний 

обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

14 612 500,00  грн 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Забезпечення населення безоплатною, своєчасною та ефективною 

медичною допомогою при станах, що загрожують життю людини (екстреною 

медичною допомогою), є одним з найважливіших завдань системи охорони 

здоров’я будь-якої сучасної держави.  

Механізм організаційно - правового забезпечення населення екстреною 

медичною допомогою закріплено у Законі України „Про екстрену медичну 

допомогу”, який набрав чинності з 01.01.2013 року. 

Щороку в Україні бригадами швидкої медичної допомоги за викликами 

громадян здійснюється понад 13 млн. виїздів до пацієнтів. По області - 226003 

відповідно. За добу по області – 619 виїздів. За результатами звернень до 

диспетчерської служби області бригади швидкої медичної допомоги 

здійснюють 25 виїздів за годину. Функціонує 101 бригада швидкої медичної 

допомоги, за нормативом має бути 126 – 1 бригада на 10 тис. населення. 

Основною функціональною одиницею єдиної системи екстреної медичної 

допомоги на догоспітальному етапі є бригада швидкої медичної допомоги. 

Левову долю якості та своєчасності надання екстреної медичної допомоги 

населенню займає кількість і стан спеціалізованого санітарного автотранспорту, 

який повинен відповідати ДСТУ 7032 : 2009 «Автомобілі швидкої медичної 

допомоги та їхнє устаткування». Наявний в обласній системі охорони здоров’я 

та в комунальному некомерційному підприємстві «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» 

санітарний транспорт, його обладнання та устаткування  не відповідають 

сучасним вимогам. 

Для сприяння розв’язанню гострих проблем, що мають місце в організації 

та функціонуванні системи надання екстреної медичної допомоги населенню 

області розроблено обласну цільову програму «Екстрена медична допомога 

Черкащини 2021-2025» ( далі – Програма). 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Основними завданнями Програми є: 

 створення умов для ефективного функціонування КНП „Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної 



ради”; 

 підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення бригад швидкої 

медичної допомоги  

 підвищення рівня підготовки медичних та немедичних працівників 

системи екстреної медичної допомоги з питань медицини невідкладних станів; 

 

Основні заходи Програми, визначені у додатку 1 до Програми. 

  

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, 

передбачених на охорону здоров’я, бюджетах розвитку у місцевому бюджеті, а 

також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

Бюджет міської територіальної громади надає субвенцію обласному 

бюджету для цільового фінансування заходів програми із розрахунку кількості 

населення.  

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми: забезпечить створення умов для належного 

функціонування у Черкаській області єдиної системи організації та 

забезпечення надання екстреної медичної допомоги населенню.  

       Виконання Програми також сприятиме: 

 підвищенню ефективності використання бюджетних коштів на охорону 

здоров’я; 

  поліпшенню своєчасності (10 хв. у містах та 20 хв. у сільській місцевості) 

та якості надання екстреної медичної  допомоги; 

 зменшенню рівня смертності від нещасних випадків, травм та гострих 

захворювань, подоланню демографічної кризи ; 

 наближенню галузі охорони здоров’я області  до міжнародних стандартів  

у сфері надання екстреної медичної допомоги; 

 
 
 

Секретар ради                                                                                     Н.О. Сьомак 
Секретар ради 



Додаток 1

2021 2022 2023 2024 2025

1.1.Капітальний ремонт приміщень 

станцій, підстанцій та пунктів 

базування бригад ШМД

2021-2025

бюджет міської 

територіальної 

громади на 

засадах 

співфінансування 

5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1.2. Забезпечення комп'ютерною 

технвкою підрозділів системи ЕМД
2021-2025

бюджет  міської 

територіальної 

громади на 

засадах 

співфінансування 

750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

1.3. Придбання меблів у 

приміщення для розташування 

бригад ЕМД

2021-2025

бюджет  міської 

територіальної 

громади на 

засадах 

співфінансування 

500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

1.4. Доукомплектування  бригад 

ЕМД медичним обладнанням: 

дефібрилятори, електокардіографи

2021-2025

бюджет  міської 

територіальної 

громади на 

засадах 

співфінансування 

1 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

2.1.

Забезпечення персоналу бригад 

ШМД спеціальним захисним 

одягом

2.1. Придбання 45 комплектів 

спецодягу щорічно
2021-2025

бюджет  міської 

територіальної 

громади на 

засадах 

співфінансування 

1 012 500 202 500 202 500 202 500 202 500 202 500

Завдання і заходи Програми "Екстрена медична допомога Черкащини" на 2021 - 2025 роки

2. Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення бригад швидкої медичної допомоги

1. Створення умов для ефективного функціонування КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради"

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  грн

Загальний 

обсяг (грн)

У тому числі за роками

№ з/п Завдання Наіменування заходу
Відповідальні 

за виконанння

Строки 

виконання

Джерела 

фінансування

1.

Створення умов для ефективного 

функціонування КНП "Обласний 

центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф 

Черкаської обласної ради"



2.2. 

Системне оновлення автопарку 

спеціальних санітарних 

автомобілів

2.2. Забезпечення КНП "ОЦЕМД та 

МК ЧОР" новими автомобілями 

ШМД класу "В" (ДСТУ 7032:2009)  

2021-2025

бюджет  міської 

територіальної 

громади на 

засадах 

співфінансування 

5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

3.

Наближення галузі охорони 

здоров'я до міжнародних 

стандартів екстреної медичної 

допомоги.

3.1.Оновлення бази навчально-

тренувальних посібників 

(манекенів)

2021-2025

бюджет  міської 

територіальної 

громади на 

засадах 

співфінансування 

850 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

ВСЬОГО 14 612 500 2 922 500 2 922 500 2 922 500 2 922 500 2 922 500

3. Підвищення рівня підготовки медичних та немедичних працівників системи екстреної медичної допомоги з питань медицини невідкладних станів


