
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ІІ сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ № 22-2/21 
 

30 березня 2021 р. м. Чернівці 
 

Про затвердження Регіональної програми 

підтримки обласних комунальних 

закладів охорони здоров'я на 2020-2022 

роки (в новій редакції)  
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», нормами Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 

2016 року №1031-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування 

системи охорони здоров'я», з метою покращення якості медичної допомоги 

населенню Чернівецької області, впровадження нової моделі фінансування в 

медичній галузі, обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Регіональну програму підтримки обласних комунальних закладів 

охорони здоров'я на 2020-2022 роки (далі - Програма), викласти в новій 

редакції, що додається. 

2. Обсяг видатків на відповідний період визначається щорічно 

рішенням сесії про обласний бюджет, виходячи із наявних бюджетних 

можливостей. 

3. Покласти координацію робіт, пов’язаних з виконанням Програми, 

та функцію головного розпорядника коштів на Департамент охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК, Департамент 

охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації (Олег 

ЧОРНИЙ), постійну комісію обласної ради з питань бюджету (Іван 

ШЕВЧУК), постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 

(Ігор ШКРОБАНЕЦЬ). 

 
Голова обласної ради                                                                Олексій БОЙКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення ІІ сесії 

обласної ради VIII скликання 

від 30 березня 2021 р. №22-2/21 

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА 

підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я  

на 2020-2022 роки 

 

 

І.  Загальна характеристика Програми 

 

Регіональна програма підтримки обласних комунальних закладів охорони 

здоров'я на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена для покращення 

надання послуг у сфері охорони здоров'я відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р "Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я 

України", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів 

охорони здоров'я", Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення", БКУ та інших нормативно-правових актів, з метою 

забезпечення конституційного права на охорону здоров'я, 3 ціль «забезпечення 

здорового способу життя та сприяння благополуччя для всіх у будь-якому віці» 

Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 "Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року", операційна ціль 2.3. розвитку 

системи соціального захисту населення, охорони здоров'я, спорту як основа 

соціально-економічного зростання Стратегії розвитку Чернівецької області на 

період до 2020 року.  

З 1 квітня 2020 року медичні заклади, що надають спеціалізовану 

медичну допомогу, перейшли на нову модель фінансування від утримання 

закладів до закупівлі послуг Національною службою здоров’я України згідно 

укладених з нею договорів. Процедура закупівель медичних послуг передбачає 

дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні 

послуги або групи послуг. 

Однак, не всі медичні заклади можуть перейти на договірні відносини з 

Національною службою здоров’я України, так як пакетом медичних гарантій не 

передбачено оплату послуг, які надаються окремими обласними медичними 

установами. 

Також, Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення" та БКУ передбачено здійснення фінансової 

підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які є об’єктами права 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в 

управлінні обласних рад 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. 

Актуальність Програми визначена необхідністю поліпшення якості 

надання  та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню 

Чернівецької області, поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю 

створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони 

здоров'я області. 

В умовах переходу на нові умови фінансування від утримання установ до 

оплати за надані послуги, для забезпечення надання населенню належних 

медичних послуг комунальними некомерційними медичними підприємствами 

та медичними закладами, які є об’єктами права спільної власності територій 

громад сіл, селищ, міст області. 

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження 

фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є: 

- недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення 

закладів охорони здоров’я; 

- неможливість впровадження сучасних медичних технологій в повному 

обсязі, недостатні можливості щодо обміну досвідом та володіння 

ними; 

- низький рівень та відсутність вмотивованості населення щодо 

формування здорового способу життя і збереження здоров’я; 

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної 

діяльності системи охорони здоров’я; 

- нерівномірний розвиток ринку медичних послуг; 

- морально та фізично застаріла частина медичного обладнання; 

- недосконала організація системи надання медичної допомоги. 

 

ІІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення області шляхом формування і 

налагодження ефективного функціонування системи надання населенню 

доступної і високоякісної спеціалізованої допомоги, поліпшення фінансового 

забезпечення комунальних некомерційних медичних підприємств та медичних 



  

 
 

закладів, які є об’єктами права спільної власності територій громад сіл, селищ, 

міст області. 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи 

виконання Програми 

 

Програма підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я 
дасть змогу поліпшити стан здоров'я населення, подовжити активне довголіття 

та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній 

медико-санітарній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення 

питань охорони здоров'я, досягти цілей, передбачених стратегією "Здоров'я для 

всіх", відповідно до рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. 

Ресурсне забезпечення Програми наведене у Додатку 2. 

Перелік комунальних підприємств та закладів, які приймають участь у 

програмі у відповідності до додатку 4 «Напрями діяльності та заходи 

регіональної Програми підтримки обласних комунальних закладів охорони 

здоров’я на 2020-2022 роки», визначається Департаментом охорони здоров'я 

облдержадміністрації та зазначається у порядку використання коштів 

передбачених на використання заходів на відповідний рік програми, що 

затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації.  

V. Завдання програми та результативні показники 

 

Реалізація Програми передбачає вирішення наступних завдань у 

комунальних закладах охорони здоров'я, які є об’єктами права спільної 

власності територій громад сіл, селищ, міст області: 

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного 

обслуговування для всіх верств населення; 

- співфінансування забезпечення обласних закладів охорони здоров'я 

лікарськими засобами, дороговартісними витратними матеріалами 

медичного призначення; 

- покращення матеріально-технічної бази комунальних некомерційних 

підприємств та медичних закладів; 

- проведення капітальних та ремонтних робіт; 

- поліпшення інформаційного забезпечення; 

- забезпечення функціонування обласної призовної комісії для 

здійснення супроводу заходів призову громадян Чернівецької області 

на строкову військову службу; 

- здійснення витрат на пільгове зубопротезування окремих  категорій 

громадян, які мають на нього право, згідно з чинним законодавством, 

включаючи при наданні їм послуги на зубопротезування на пільгових 

умовах за необхідності проведення санації ротової порожнини та 

хірургічного втручання; 



  

 
 

- придбання витратних матеріалів  для проведення медичних оглядів на 

стан сп’яніння водіїв за направленням працівників правоохоронних 

органів; 

- подолання гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 

За рахунок реалізації заходів Програми планується досягти наступних 

результатів: 

- повноцінне функціонування комунальних некомерційних підприємств 

та медичних закладів в частині своєчасних розрахунків за комунальні 

послуги та енергоносії; 

- покращення якості надання медичної допомоги в частині 

співфінансування видатків на придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів, продуктів харчування, оплата послуг (крім комунальних), 

відшкодування вартості; 

- додаткове забезпечення препаратами та виробами медичного 

призначення;  

- поліпшення діагностики хвороб; 

- покращення надання медичної допомоги хворим;  

- оновлення матеріально-технічної бази; 

- покращення стану приміщень відповідно до діючих нормативів; 

- забезпечити обласною призовною комісією призов громадян 

Чернівецької області на строкову військову службу; 

- забезпечення оглядів на стан сп’яніння водіїв (алкогольне, наркотичне, 

перебування під впливом лікарських засобів) за направленням 

правоохоронних органів; 

- оплата послуг, що пов’язано з наданням стоматологічної допомоги 

населенню понад обсяги медичних гарантій. 

 

Результативні показники Програми наведені у Додатку 3. 

 

VI.  Напрями діяльності і заходи Програми 

 

        Програмою для комунальних некомерційних медичних підприємств  та 

медичних закладів, які є об’єктами права спільної власності територій громад 

сіл, селищ, міст області передбачено: 

- створення необхідних умов для забезпечення доступної та якісної 

медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім 

лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та 

інших ресурсів; 

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та 

відплатній основі послуг третинної/високоспеціалізованої стаціонарної 

медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної);  



  

 
 

- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними 

підприємствами по наданню якісних послуг комунальними некомерційними 

підприємствами та медичними закладами; 

- зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази комунальних 

некомерційних підприємств та медичних закладів; 

- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей 

та зниження рівня аварійності об’єктів; 

- забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення; 

- впровадження системи телекомунікаційних технологій та 

налагодження функціонування електронного документообігу в медицині. 

Впровадження програми e-health. 

 

Напрями діяльності та заходи Програми підтримки обласних 

комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки наведені                    

у Додатку 4. 

       Учасниками виконання заходів Програми є комунальні некомерційні 

медичні підприємства (ОКНП «Чернівецька обласна клінічна  лікарня», ОКНП 

«Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня», ОКНП «Лікарня швидкої 

медичної допомоги», ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня», 

ОКНП «Чернівецький обласний ендокринологічний центр», ОКНП 

«Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер», ОКНП 

«Буковинський клінічний онкологічний центр», ОКНП «Чернівецький 

обласний клінічний кардіологічний центр», ОКНП «Обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер», ОКНП «Чернівецький обласний 

наркологічний диспансер», ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів 

війни», ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної 

реабілітації дітей», ОКНП «Лікарня «Хоспіс» для хворих на туберкульоз», 

ОКНП «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф», ОКНП «Чернівецький обласний медичний 

діагностичний центр», ОКНП «Чернівецький обласний центр з профілактики та 

боротьби зі СНІДом», ОКНП «Обласний Чернівецький лікарсько-

фізкультурний диспансер», КНП "Чернівецький обласний центр громадського 

здоров’я Чернівецької обласної ради", КНП «Чернівецький обласний 

перинатальний  центр», КНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр», 

"Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро", ОКНП «Чернівецький 

обласний спеціалізований будинок дитини», КНП «Чернівецький обласний 

центр служби крові»,  ОКНП "Патологоанатомічне бюро" та медичні заклади 

ОКМУ «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора», ОКМУ 

обласний протитуберкульозний санаторій «Красноїльськ», КМУ «Обласне 

бюро судово-медичної експертизи», Обласна база спеціального медичного 



  

 
 

постачання,  ОКМУ «Центр медико-соціальної експертизи»,   ОКУ "Дитячий 

санаторій "Щербинці", КУ "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер", 

КМУ Обласний центр здоров'я, ОКУ "Чернівецький обласний інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного та 

фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області"), які 

є об’єктами права спільної власності територій громад сіл, селищ, міст області.  

VІІ. Система управління контролю за ходом виконання Програми 

 

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми 

покладається на Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної 

державної адміністрації (головний розпорядник коштів). 

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації здійснює 

контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми та подає 

узагальнену інформацію Департаменту регіонального розвитку обласної 

державної адміністрації раз на рік до 1 березня упродовж 2020-2022 років 

відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням ІV сесії 

обласної ради V скликання від 03.08.06 р. № 80-6/06. 

Звіт про виконання оприлюднюється раз на рік на офіційному вебсайті 

Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації щорічно 

звітує про виконання Регіональної програми підтримки обласних комунальних 

закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки на сесії Чернівецької обласної 

ради. 
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Додаток 1 

 

Загальна характеристика Регіональної програми підтримки обласних 

комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки 

  

1. Ініціатор розроблення програми Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, Закон України 

«Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», Закон України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказ Міністерства фінансів 

України від 04.12.2006р. №367 «Про 

затвердження Методичних 

рекомендацій щодо порядку 

розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2016 року № 1031-р «Про 

схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони 

здоров'я», 3 ціль «забезпечення 

здорового способу життя та сприяння 

благополуччя для всіх у будь-якому 

віці» Указу Президента України від 

30.09.2019 № 722/2019 „Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 

2030 року”, операційна ціль 2.3. 

розвитку системи соціального захисту 

населення, охорони здоров'я, спорту як 

онова соціально-економічного 

зростання Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 

року ,  План заходів з реалізації у 2021 

– 2023 роках стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 

року 
 

3. Розробник програми Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
 

4. Співрозробники програми Обласні комунальні некомерційні 

підприємства, медичні заклади 

5. Відповідальний виконавець Департамент охорони здоров’я 



 
 

 
 

 

програми обласної державної адміністрації, 

обласні комунальні некомерційні 

підприємства, медичні заклади 
 

6. Учасники програми Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації, 

обласні комунальні некомерційні 

підприємства, медичні заклади 
 

7. Термін реалізації програми 2020-2022 роки 
 

7.1. Етапи виконання програми  

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

(тис. грн.) 

640500,0 

 - з них коштів обласного 

бюджету 

640500,0 

10. Основні джерела фінансування 

програми 

Обласний бюджет 
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Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення Регіональної програми підтримки  

обласних комунальних закладів охорони здоров’я 

 на 2020-2022 роки 

 

тис.грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 
Всього витрат на 

виконання 

програми 

 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, в тому 

числі: 158100,0 255100,0 227300 640500,0 

обласний бюджет     
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Додаток 3 

 

Показники продукту Регіональної програми підтримки  

обласних комунальних закладів охорони здоров’я  

на 2020-2022 роки  

 

№ 

п/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок дії 

програми 

Етапи виконання програми Всього за 

період дії 

програми (або 

до кінця дії 

програми) 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Показники продукту програми 

1 Кількість медичних підприємств та 

закладів, які отримають фінансову 

підтримку на покриття вартості 

комунальних послуг і енергоносіїв 

од 29 29 27 27 27 

2 Кількість медичних підприємств, які 

отримають співфінансування 

поточних видатків, що пов’язано з 

наданням медичних послуг у рамках 

державних гарантій медичного 

обслуговування населення 

од 18 18 17 17 17 

3 Кількість одиниць медичного та 

діагностичного обладнання, яке буде 

придбано 

од 5 5 6 6 17 

4 Кількість автомобілів, що планується 

придбати для розвитку системи 

екстреної медичної допомоги 

од. 15 5 5 5 15 

5 Кількість проєктів, у яких прийняли 

участь медичні комунальні 

некомерційні підприємства та медичні 

заклади 

од 2 2 3          3 8 



 2 

6 Кількість медичних установ та 

підприємств у яких буде проведено 

капітальний ремонт або реконструкція 

од. 5 5 6 6 17 

7 Кількість санаторних закладів, які 

пройдуть ліквідацію  

од 
3 3   3 

8 Кількість  закладів, які пройдуть 

реорганізацію 

од 
2 2   2 

9 Кількість медичних працівників, які 

задіяні у роботах обласної призовної 

комісії  

од 

15 0 15 15 15 

10 Кількість  засобів індивідуального 

захисту 
од 

13317 0 13317 0 13317 

11 Кількість працівників, які отримають 

доплату 
од 

971 0 971 0 971 

12 Кількість апаратів ШВЛ од 
50 0 25 25 50 

13 кількість тестів для проведення 

медичних оглядів на стан сп’яніння 

водіїв 

од 2500 0 2500 3750 6250 

 2. Показники ефективності програми 

1 Середні витрати на оплату поточних 

видатків понад обсяг державних 

гарантій медичного обслуговування  

грн. 1605500 1605500 1911764 1970580 1829281 

2 Середні витрати на придбання 1 

одиниці обладнання 
грн.    2200000    2200000 2300000 3300000 

2600000 

3 Середні витрати на придбання 1 

автомобіля  
грн. 2000000 0 2000000 2000000 

2000000 

4 Середні витрати на   спів 

фінансування 1 проекту 
грн 1000000 1000000 1700000 2300000 

         1666666 

5 Середні вартість 1 кв.м. 1 капремонту 

або реконструкції  
грн.      7000  6000 7000 8000 

7000 

6 Середні витрати на проведення 

капремонту або реконструкції 1 

закладу 

грн.     682000 682000 740000 763000          728333 



 3 

7 Середні витрати на оплату праці з 

нарахуванням працівникам обласної 

призовної комісії на 1 працівника в 

день 

грн. 

0 0 88,7 91,3 90 

8 Середні витрати на придбання одного 

засобу індивідуального захисту 
грн. 2132,6 0 

2132,6 0 
2132,6 

9 Середні витрати на придбання 1 

апарату ШВЛ 

грн. 
1200000 0 1200000 1200000 

1200000 

10 Середні витрати на придбання 1 тесту грн.         80 0 80 80 80 

 3. Показники якості програми 

1 Рівень виявлення захворювань на 

ранніх стадіях порівняно з минулим 

роком 

% 

75 85 85 85 85 

2 Відсоток оновлення матеріально-

технічної бази 

% 
10 10 20 20 50 

3 Відсоток охоплення призовників 

обласної призовної комісії  

% 
100 100 100 100 100 

 зниження захворюваності в області % 1 1 1 1 1 
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Додаток 4

з 1 
квітня 
2020 р.

2021 р. 2022 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Покриття вартості комунальних 
послуг та енергоносіїв 

Обласний 
бюджет 49,000.00 60,000.00 63,000.00

Покриття вартості  
комунальних послуг та 

енергоносіїв

1.2. Покриття поточних витрат   не 
забезпечених програмою надання 
населенню медичних послуг понад 
обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій медичного 
обслуговування населення

Обласний 
бюджет 28,900.00 32,500.00 33,500.00

Покращення якості надання 
медичної допомоги 

населенню

1.3. Оновлення матеріально-
технічної бази шляхом придбання 
медичного, діагностичного та 
іншого обладнання, автотранспорту, 
компютерної техніки тощо, 
проведення ремонтних робіт

Обласний 
бюджет 21,000.00 24,000.00 30,000.00

Оновлення матеріально-
технічної бази відповідно 

до табелів оснащення, 
Забезпечення 

комп’ютеризації та 
інформатизації  медичних 

підприємств 

2.1.Покриття вартості комунальних 
послуг та енергоносіїв 

Обласний 
бюджет 4,000.00 7,000.00 8,500.00

Покриття вартості  
комунальних послуг та 

енергоносіїв

2.2. Оплата поточних видатків  Обласний 
бюджет 6,000.00 11,500.00 12,800.00

Покращення якості надання 
медичної допомоги 

населенню

Очікуваний результат

Напрями діяльності та заходи Регіональної програми підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2021 роки

Фінансова підтримка комунальних 
некомерційних підприємств, за 
медичні послуги яких оплата 

здійснюється Національною службою 
здоров'я України за укладеними 
договорами в рамках програми 
державних медичних гарантій 

медичного обслуговування населення

1.

Департамент охорони 
здоров'я обласної 

державної 
адміністрації, 
комунальні 

некомерційні 
підприємства, що 
уклади договора з 

НСЗУ 

Орієнтовні обсяги 
фінансування, тис грн№ 

з/п Назва напряму діяльності Перелік заходів програми
Термін 

виконання 
 заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

2. Фінансова підтримка комунальних 
некомерційних підприємств, що не 
уклали договора з Національною 

службою здоров'я України, 
забезпечення діяльності інших 

комунальних закладів та установ 
охорони здоров'я обласної ради

Департамент охорони 
здоров'я обласної 

державної 
адміністрації, 
комунальні 

некомерційні 
підприємства, що не 
уклали договора з 
НСЗУ, комунальні 
заклади та установи 
охорони здоров'я 

обласної ради



з 1 
квітня 
2020 р.

2021 р. 2022 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги 
фінансування, тис грн№ 

з/п Назва напряму діяльності Перелік заходів програми
Термін 

виконання 
 заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

2.3. Оновлення матеріально-
технічної бази шляхом придбання 
медичного, діагностичного та 
іншого обладнання, автотранспорту, 
компютерної техніки тощо, 
проведення ремонтних робіт

Обласний 
бюджет 42,000.00 46,000.00 51,000.00

Оновлення матеріально-
технічної бази відповідно 

до табелів оснащення

2.4. Здійснення видатків повʹязаних із 
реорганізацією та ліквідацією 
закладів охорони здоров'я 

Обласний 
бюджет 5,200.00 2,100.00 1,500.00

Забезпечення здійснення 
видатків, пов’язаних з 

реорганізацією окремих 
медичних закладів у рамках 

здійснення оптимізації 
мережі медичних закладів
Забезпечення здійснення 

видатків, пов’язаних з 
ліквідацією санаторних 
закладів згідно чинного 

законодавства

3.1. Співфінансування цільових 
субвенцій з державного бюджету

Обласний 
бюджет 20,000.00 20,000.00

Покращення матеріально-
технічної бази закладів 

охорони здоров"я 

3.2. Співфінансування  міжнародних 
проєктів відповідно до грантових 
угод

Обласний 
бюджет 2,000.00 5,000.00 7,000.00

Зміцнення та покращення 
матеріально-технічної бази, 
стану приміщень, будівель, 

споруд, здійснення 
будівництва установ

4.1. Придбання лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, 
засобів індивідуального захисту, 
деззасобів, тестів, тощо для 
забезпечення лікування хворих на 
коронавірусну інфекцію

Обласний 
бюджет 15,000.00

Виконання стандартів 
лікування хворих на 
інфекцію, викликану 

 COVID-19. 

4.2. Стимулювання медичних та 
інших працівників задіяних у 
подоланні COVID-19

Обласний 
бюджет 2,000.00

Стимулювання працівників 
закладів охорони здоров'я 

під час виконання ними 
професійних обов’язків.

Підвищення престижності 
професії

Участь у проєктах розвитку

3 Департамент охорони 
здоров'я обласної 

державної 
адміністрації, 
комунальні 

некомерційні 
підприємства та 

комунальна заклади 
та установи охорони 
здоров'я обласної 

ради

Департамент охорони 
здоров'я обласної 

державної 
адміністрації, 
комунальні 

некомерційні 
підприємства та 

комунальна заклади 
та установи охорони 
здоров'я обласної 

ради

Подолання гострої респіраторної 
хвороби COVID-19

4



з 1 
квітня 
2020 р.

2021 р. 2022 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги 
фінансування, тис грн№ 

з/п Назва напряму діяльності Перелік заходів програми
Термін 

виконання 
 заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

4.3. Придбання обладнання та 
здійснення капітальних ремонтів з 
метою покращення лікування хворих 
на коронавірусну інфекцію

Обласний 
бюджет 30,000.00

Виконання стандартів 
лікування хворих на 
інфекцію, викликану 

COVID-19

Всього Обласний 
бюджет 158,100.00 255,100.00 227,300.00

Микола БОРЕЦЬКеруючий справами обласної ради
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                                                                                                                                                                    Додаток 3 

 

Показники продукту Регіональної програми  підтримки  

обласних комунальних закладів охорони здоров’я  

на 2020-2022 роки  

 

№ 

п/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок дії 

програми 

Етапи виконання програми Всього за 

період дії 

програми (або 

до кінця дії 

програми) 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Показники продукту програми 

1 Кількість медичних підприємств та 

закладів, які отримають фінансову 

підтримку на покриття вартості 

комунальних послуг і енергоносіїв 

од 29 29 27 27 27 

2 Кількість медичних підприємств, які 

отримають співфінансування 

поточних видатків, що пов’язано з 

наданням медичних послуг у рамках 

державних гарантій медичного 

обслуговування населення 

од 18 18 17 17 17 

3 Кількість одиниць медичного та 

діагностичного обладнання, яке буде 

придбано 

од 5 5 6 6 17 

4 Кількість автомобілів, що планується 

придбати для розвитку системи 

екстреної медичної допомоги 

од. 15 5 5 5 15 

5 Кількість проєктів, у яких прийняли 

участь медичні комунальні 

некомерційні підприємства та медичні 

заклади 

од 2 2 3          3 8 
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6 Кількість медичних установ та 

підприємств у яких буде проведено 

капітальний ремонт або реконструкція 

од. 5 5 6 6 17 

7 Кількість санаторних закладів, які 

пройдуть ліквідацію  

од 
3 3   3 

8 Кількість  закладів, які пройдуть 

реорганізацію 

од 
2 2   2 

9 Кількість медичних працівників, які 

задіяні у роботах обласної призовної 

комісії  

од 

15 0 15 15 15 

10 Кількість  засобів індивідуального 

захисту 
од 

13317 0 13317 0 13317 

11 Кількість працівників, які отримають 

доплату 
од 

971 0 971 0 971 

12 Кількість апаратів ШВЛ од 
50 0 25 25 50 

13 кількість тестів для проведення 

медичних оглядів на стан сп’яніння 

водіїв 

од 2500 0 2500 3750 6250 

 2. Показники ефективності програми 

1 Середні витрати на оплату поточних 

видатків понад обсяг державних 

гарантій медичного обслуговування  

грн. 1605500 1605500 1911764 1970580 1829281 

2 Середні витрати на придбання 1 

одиниці обладнання 
грн.    2200000    2200000 2300000 3300000 

2600000 

3 Середні витрати на придбання 1 

автомобіля  
грн. 2000000 0 2000000 2000000 

2000000 

4 Середні витрати на   спів 

фінансування 1 проекту 
грн 1000000 1000000 1700000 2300000 

         1666666 

5 Середні вартість 1 кв.м. 1 капремонту 

або реконструкції  
грн.      7000  6000 7000 8000 

7000 

6 Середні витрати на проведення 

капремонту або реконструкції 1 

закладу 

грн.     682000 682000 740000 763000          728333 
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7 Середні витрати на оплату праці з 

нарахуванням працівникам обласної 

призовної комісії на 1 працівника в 

день 

грн. 

0 0 88,7 91,3 90 

8 Середні витрати на придбання одного 

засобу індивідуального захисту 
грн. 2132,6 0 

2132,6 0 
2132,6 

\9 Середні витрати на придбання 1 

апарату ШВЛ 

грн. 
1200000 0 1200000 1200000 

1200000 

10 Середні витрати на придбання 1 тесту грн.         80 0 80 80 80 

 3. Показники якості програми 

1 Рівень виявлення захворювань на 

ранніх стадіях порівняно з минулим 

роком 

% 

75 85 85 85 85 

2 Відсоток оновлення матеріально-

технічної бази 

% 
10 10 20 20 50 

3 Відсоток охоплення призовників 

обласної призовної комісії  

% 
100 100 100 100 100 

 зниження захворюваності в області % 1 1 1 1 1 
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