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ПАСПОРТ
районна цільова програма розвитку та підтримки комунального
некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної
ради Івано-Франківської області по наданню медичних послуг на 2020 рік
1. Ініціатор розробленої програми (замовник) – КНП «Галицька лікарня»
ГРР (В.Крупа)
2. Розробник програми – КНП «Галицька лікарня» ГРР
3. Термін реалізації програми -2020 рік
4. Етапи фінансування програми –2020 рік
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.) –грн. (перелік заходів, обсяги
та джерела фінансування цільової програми додаються)
Роки

Всього

2020

Обсяги фінансування (тис. грн.)
В т. ч. за джерелами фінансування
місцевий бюджет

2020
16 690,0
16 690,0
6. Прогноз результатів виконання програми
Виконання основних положень зазначеної програми дасть змогу:
- підвищити ефективність роботи закладів вторинної медичної допомоги з
метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
- збільшити питому вагу надання медичних послуг вторинної ланки
медицини;
- стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних
захворювань на 8-10 відсотків;
- стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб
працездатного віку на 10 відсотків;
- Знизити смертність немовлят на 5 відсотків.
7. Термін проведення звітності: щорічно до 25 грудня.
Замовник програми
Голова комісії з припинення
(реорганізації шляхом перетворення)
КЗ «Галицька ЦРЛ»
Керівник програми
Заступник голови
райдержадміністрації

В.Крупа

_____________

О. Чабак

_____________

Обґрунтування доцільності районної цільової програми розвитку та
підтримки комунального некомерційного підприємства «Галицька
лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області по наданню
медичних послуг на 2020 рік
Загальна частина
Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю,
від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це
показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів
національного багатства. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення
здоров’я як своє найголовніше завдання.
Районна цільова програма розвитку та підтримки комунального некомерційного
підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської
області по наданню медичних послуг на 2020 рік (далі – Програма), розроблена
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
24.05.1997р. № 280/97-ВР, Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-IV,
Господарського кодексу України від 16.01.2003р. № 436-IV, Бюджетного кодексу
України від 08.07.2010р. № 2456-VI, розпорядження КМУ «Про схвалення
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» від 30.11.2016р. №
1013-р. та рішення тридцять сьомої (позачергової) сесії районної ради сьомого
скликання від 13.12.2019 «Про створення комунального некомерційного
підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської
області.
Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом
комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську некомерційну
діяльність, яка не передбачає отримання прибутку, та спрямовану на досягнення,
збереження, зміцнення здоров'я населення. Підприємство має самостійний баланс,
здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Галицькому
управлінні державної казначейської служби України в Івано-Франківській області
та розрахункові рахунки в установах банків.
Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна
забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення
високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. Значною
складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню є
амбулаторна та стаціонарна допомога. Зростання захворюваності і смертності
серед дорослого населення від туберкульозу, онкології, серцево-судинних
захворювань, бронхолегеневої патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової
хвороби шлунка, збільшення післяопераційних ускладнень потребує пошуку
нових ресурсів, використання високих технологій, подальшого розвитку науки,
удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах
стаціонарних відділень закладу.
Затвердження районна
цільової програми розроблення розвитку та
підтримки комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня»
Галицької районної ради Івано-Франківської області по наданню медичних послуг

на 2020 рік (далі - Програма дозволить запровадити системний підхід до
вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров'я з
використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації
програмних заходів органів державної і місцевої влади з метою фінансування їх за
рахунок коштів районного бюджету, громадських організацій і самого населення,
зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та
економічну ефективність.
Щорічно галузь охорони здоров’я недофінансовується до потреби.
Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма, проблема фінансового
характеру – нестача коштів на оплату поточних та капітальних видатків. Дефіцит
фінансового ресурсу унеможливить подальшу роботу Комунального
некомерційного підприємства «Галицька лікарня», в тому числі роботу з
утримання кваліфікованого персоналу, забезпечення виплати заробітної плати в
повному обсязі, проведення закупівлі матеріалів, медикаментів та продуктів для
харчування стаціонарних хворих, покращення матеріально-технічної бази тощо.
Отже, без належної фінансової підтримки функціонування підприємства
буде неможливе та може призвести до краху медичної галузі нашого району.
За необхідності необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги,
виникає
потреба
у
наданні
Комунальному
некомерційному підприємству «Галицька
лікарня»
додаткової
фінансової
підтримки, в тому числі з районного та місцевого бюджетів, міської і сільських
рад, а також підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на
території району.
Мета Програми
Метою районної цільової програми розроблення розвитку та підтримки
комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» Галицької
районної ради Івано-Франківської області є надання вчасної та якісної медичної
допомоги по наданню медичних послуг на 2020 рік, забезпечення зниження рівня
захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і
налагодження ефективного функціонування системи надання населенню
доступної і високоякісної вторинної медичної допомоги.
Напрямки діяльності та заходи Програми
Відповідно до поставлених завдань, основною метою діяльності
комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня» є:
— медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги
населенню (паліативна, невідкладна);
— забезпечення права громадян на надання вторинної медичної допомоги у
визначеному законодавством порядку;
— організація надання медичної допомоги у визначеному законодавством
порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого
розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної,
третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги;
— планування, організація, участь та контроль за проведенням
профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних
заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою

своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм,
отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
— консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм,
отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо
ведення здорового способу життя;
— взаємодія з суб’єктами надання первинної та третинної (високо
спеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та
забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних,
фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану
здоров’я пацієнта;
— організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування
до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високо
спеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне
лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
— організація стаціонарної форми надання медичної допомоги;
— організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги
(денний стаціонар, стаціонар вдома);
— проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за
видачею листків непрацездатності;
— направлення, чи проведення МСЕК осіб зі стійкою втратою
працездатності;
— участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи
серед населення щодо формування здорового способу життя;
— участь у державних, регіональних та місцевих програмах щодо
організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у
визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного
забезпечення галузі охорони здоров’я;
— участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових
обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у
порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
— участь у визначенні проблемних питань надання вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги у Галицькому районі, та шляхів їх
вирішення;
— надання рекомендацій, клопотань органам місцевого самоврядування
щодо розробки планів розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у
Галицькому районі;
— визначення потреби структурних підрозділів вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги та населення у лікарських засобах, виробах медичного
призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення
населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
— моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських
засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних
засобів;
— забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників комунального некомерційного підприємства «Галицька лікарня»;

— зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів,
замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з
вимогами чинного законодавства України;
— залучення медичних працівників для надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні
особи-підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку
медичних працівників для надання якісних послуг;
— закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання
медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та
прекурсорів), обладнання та інвентарю;
— координація діяльності лікарів із надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема
закладами первинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з
іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна
служба та правоохоронними органами;
— надання платних послуг з медичного обслуговування населення
відповідно до чинного законодавства України;
— надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях
перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих
на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку
членів їх сімей;
— надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають
вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території Галицького району;
— вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та
участь в розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я
населення;
— інші функції, що випливають із покладених на комунальне некомерційне
підприємство «Галицька лікарня» завдань.
Фінансове забезпечення програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства
України за рахунок:
— коштів державного бюджету у вигляді медичної субвенції;
— коштів державного та обласного бюджету у вигляді інших субвенцій;
— коштів районного бюджету та інших місцевих бюджетів;
— коштів, отриманих від надання підприємством платних послуг;
— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються закладом на
виконання запланованих заходів Програми.
Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової
підтримки наведені в Додатку до Програми.
Комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» повинно бути
включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів районної
державної адміністрації та використовувати виділені кошти згідно з планом
використання.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних
завдань та потреб.
Звіт
про
виконання
плану
використання
бюджетних
коштів
надається комунальним некомерційним підприємством «Галицька лікарня» до
районної державної адміністрації щорічно не пізніше ніж до 31 січня року,
наступного за звітним періодом.
Очікувані результати виконання програми
Виконання заходів Програми сприятиме:
— забезпеченню вчасного та безперебійного медичного обслуговування
населення;
— покращенню якості та ефективності надання лікувально-профілактичної
допомоги;
— зниженню рівня захворюваності та смертності населення;
— покращенню матеріально-технічної бази підприємства;
— підвищенню укомплектованості закладу кваліфікованими медичними
кадрами;
— забезпеченню своєчасності розрахунків та недопущення виникнення
заборгованості підприємства.

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування розроблення розвитку та підтримки комунального некомерційного
підприємства «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області по наданню медичних
послуг на 2020 рік
Замовник програми: КНП «Галицька лікарня» ГРР
Назва програми: розроблення розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Галицька
лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області по наданню медичних послуг на 2020 рік

Термін
виконан
ня

Очікувані результати

№

Найменування заходу

Виконавець

1.

Заробітна плата працівників закладів
та нарахування на заробітну плату
(вихідна допомога, компенсація за
невикористану відпустку)
Капітальні видатки (придбання
обладнання і предметів
довгострокового користування,
капітальний ремонт інших об’єктів,
реконструкція та реставрація інших
об’єктів
Забезпечення закупівлі виробів
медичного призначення (підгузки,
сечоприймачі чоловічі та жіночі,
калоприймачі)
Забезпечити КНП «Галицька
лікарня» ГРР лікарськими засобами
для надання медичної допомоги при

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020 р.

Місцеві
бюджети,
тис.грн.
2000,0

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020 р.

7000,0

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

60,0

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

80,0

2.

3.

4.

Інші
джерела

Покращення якості і
тривалості життя осіб з
інвалідністю, попередження
ускладнень
Покращення якості і
тривалості життя,
попередження ускладнень.

5.

6.

7.

8.

9.

гострих коронарних синдромах та
мозкових інсультах (інфузійні
розчини,
тромболітики,нейропротектори,
антикоагулянти).
Придбання туберкуліну для
виявлення хворих шляхом
проведення туберкулінодіагностики
серед контактних осіб і осіб, що
належать до груп ризику стосовно
захворювання на туберкульоз та ВІЛінфікованих.
Закупівля одноразових контейнерів
для збору мокроти та
транспортування до лабораторії
ЦРЛ(бактеріоскопічний пункт)
Забезпечити вимоги інфекційного
контролю з метою запобігання
захворюваності на туберкульоз та
ВІЛ/інфекцію серед медичних
працівників району(придбання
засобів індивідуального захистуреспіратори, маски, рукавички,
дезсередники, кварцові лампи, )
Забезпечення імунопрофілактики для
населення Галицького району
(придбання вакцини БЦЖ, вакцини
для профілактики сказу та правцю).
Заходи щодо пропаганди охорони та
збереження навколишнього
природного середовища.
Заходи з захисту від підтоплення та
затоплення, направлених на
запобігання розвитку небезпечних
геологічних процесів, усунення або

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

60,0

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

20,0

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

60,0

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

50,0

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

2020,0

Збільшення на 5%
виявлення хворих на
туберкульоз серед
контактних осіб та осіб з
груп ризику стосовно
захворювання на
туберкульоз та ВІЛінфікованих
Підвищення рівня
виявлення туберкульозу,
зменшення термінів
діагностики туберкульозу
Недопущення випадків
захворювання на
туберкульоз медичних
працівників ЛПЗ загальної
мережі

Захист населення шляхом
імунопрофілактики від
туберкульозу, сказу та
правцю.
Виготовлення
інформаційних стендів,
друкованої продукції,
брошур з даної тематики
Запобігання підтоплення та
затоплення території та
приміщень КНП «Галицька

зниження до допустимого рівня їх
негативного впливу на території та
об’єкти
Заходи з озеленення територій
Заходи з реконструкції
каналізаційних мереж та споруд на
них.
Заходи з впровадження технологій,
що забезпечують зниження рівня
впливу чи усунення факторів
забруднення атмосферного повітря
10. Забезпечення військово-лікарської
комісії необхідним медичним
устаткуванням, медикаментами,
витратними матеріалами для
лабораторних та рентгенологічних
обстежень допризовників,
призовників,осіб, які ідуть на
контрактну військову службу
(придбання флюоро-та
рентгенплівок, термопаперу ЕКГ,
реактивів для клініко-діагностичних,
лабораторних досліджень, швидких
тестів на ВІЛ/СНІД та гепатитів В і
С).
10. Забезпечення вільного доступу до
безоплатного консультування та
тестування на ВІЛ/інфекцію для
населення району (закупівля
швидких тестів на ВІЛ/СНІД ,
пробірок Епіндорфа).
11. Відшкодування вартості
ненаркотичних та наркотичних
знеболюючих засобів, для лікування
онкологічних захворювань.

лікарня»
Покращення озеленення
території КНП «Галицька
лікарня»
Запобігання потрапляння
фекалів в ґрунтові води
Заміна вентиляційних
систем
100% обстеження
військовозобовязаних,
призовників, мобілізованих
на військову службу згідно
наказу МО України від
12.08.2014р. №524 «Про
затвердження змін до
Положення про військоволікарську експертизу в
Збройних Силах України».

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

60,0

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

60,0

Забезпечення вільного
доступу до безоплатного
консультування та
тестування на
ВІЛ/інфекцію.

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

100,0

Раннє виявлення
онкопатології
Покращення якості надання
допомоги онкологічним
хворим

12. Забезпечення стаціонарного
лікування пільгових категорій
населення: учасників
антитерористичної операції та членів
їх сімей, учасників бойових дій,
інвалідів війни, інвалідів І та ІІ гр.
загального захворювання, інвалідів
трудового каліцтва, згідно постанови
КМУ від 17.09.1998 р. № 1303
13. Відшкодування вартості енергоносіїв
для закладів КНП «Галицька
лікарня»

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

1350,0

Покращення стану здоров’я
та досягнення ремісії у
хронічних хворих шляхом
лікування загострень
хвороби в умовах
стаціонару.

КНП «Галицька
лікарня» ГРР

2020р.

3770,0

Забезпечення повноцінного
функціонування закладу

16 690,0

Голова комісії з припинення
(реорганізації шляхом перетворення)
КЗ «Галицька ЦРЛ»
Заступник голови районної
державної адміністрації

В. Крупа

О. Чабак

