
      

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ № 

 

«    » червня 2022 року                                                                        с. Топорівці 
 

Про   затвердження 

місцевої програми фінансової  підтримки 

закладів охорони здоров’я      
Топорівської територіальної громади 

на 2022-2023 роки. 
 

Керуючись пунктом 1 підпункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 16 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 30.11.2016 року «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я», та Постановою № 252 від 11.03.2022 р «Деякі  питання  

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,   

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити  місцеву програму фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я Топорівської  територіальної  громади на 2022-2023  роки  . 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на - на постійну комісію з  

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного  розвитку , 

інвестицій та міжнародного співробітництва  . 

 

Сільський голова                                                                           Юрій ПАСІЧНИК 



                                                                                                          

  
 

 

 

ПРОГРАМА 

 фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я 

Топорівської територіальної 
громади 

на 2022-2023 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



Загальна характеристика програми фінансової 
підтримки закладів охорони здоров’я     Топорівської  територіальної  

громади на 2022-2023  роки. 

 

1 Ініціатор розроблення Програми  Топорівська сільська рада   
2 Розробник Програми Топорівська сільська рада   

3 Відповідальні виконавці Програми Топорівська сільська рада   

4 Учасники Програми Топорівська сільська рада   

5 Терміни реалізації Програми  2022-2023  роки 

6 Перелік джерел фінансування, які 
беруть участь у виконанні Програми 

Сільський бюджет, інші джерела, не 
заборонені законодавством 

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми 

кошти сільського бюджету- згідно 
розрахунку на передбачені Програмою 
заходи 

 

Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовано Програму 

Побудова ефективної системи надання повної і своєчасної первинної 
медичної допомоги та медико-санітарних послуг населенню громади. 

Основним завданням Підприємства є надання первинної медичної 
допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що 
постійно проживає на території  Топорівської  об’єднаної територіальної 
громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та 
підтримки громадського здоров'я. 

 

Мета Програми 

Метою прийняття та реалізації  Програми  є: зниження захворюваності, 
інвалідності і смертності населення, підвищення тривалості та якості життя, 
покращення якості та ефективності надання первинної медичної та 
невідкладної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав 
громадян на охорону здоров'я, профілактику захворювань в тому числі 
керованих засобами імунізації, покращення медикаментозного забезпечення 
пільгових категорій населення, поліпшення демографічної ситуації.     

    

 

Обгрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми 



Пріоритетним напрямом діяльності АЗПСМ Топорівської ТГ є забезпечення 
населення комплексними та інтегрованими послугами з всебічної, безперервної 
і орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги, спрямованої на 
задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, 
попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та 
покращення якості життя. 

Основними завданнями Програми є: пріоритетний розвиток первинної 
медико-санітарної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної 
допомоги населенню, укріплення та оновлення матеріально-технічної бази 
амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, поліпшення забезпечення 
кваліфікованими медичними кадрами, перехід до фінансування закупівлі 
сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних 
працівників, забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.  

АЗПСМ с.Топорівці  здійснює медичне обслуговування жителів, які 
проживають на території Топорівської  ТГ. Основними шляхами розв’язання 
проблем є: 

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги; 
- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району; 
- укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної 
практики-сімейної медицини; 
- поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами; 
- фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальна 
мотивація праці медичних працівників; 
- забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.  
- забезпечення належного фінансування потреб вторинної ланки 

Поряд із цим на первинній ланці залишається низка питань, які 
потребують доопрацювання та вирішення, а саме: 
- недостатнє фінансування з місцевого бюджету видатків, спрямованих на: 

 забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та категорій захворювань, в 
тому числі онкохворих та хворих з трансплантованими органами; 

- забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання 
в амбулаторних та побутових умовах; 

 

Завдання програми та результативні показники 

Виконання Програми дасть змогу:  
- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, 
забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% 
залежно від потреби хворого; 
- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на засадах 
сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих 
видах медичної допомоги, в т.ч. стаціонарної;  
- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, 
онкопатології, що знизить показники смертності і інвалідності від даної 
патології;  



- покращити надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги 
первинного рівня та зменшити кількість звернень до вузькопрофільних 
спеціалістів; 
-  забезпечити організацію та координацію лікарем сімейної медицини надання 
пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, направлення 
населення на консультацію до вузькопрофільних спеціалістів вторинного та 
третинного рівнів, направлення на стаціонарне лікування;  
- забезпечити надання оптимальної  амбулаторної паліативної допомоги, а саме 
медикаментозного знеболення хворим на онкопатологію в термінальних 
стадіях; 
- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню та 
обслуговування викликів, завдяки забезпеченню структурних підрозділів 
закладу  автотранспортом; 
- своєчасна вакцинація проти інфекцій керованих специфічними засобами 
імунопрофілактики. 
      Оптимальним шляхами розв’язання проблем, визначених Програмою є:  
- покращення забезпечення пільгових категорій населення лікарськими 
засобами; 
- покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних 
підрозділів закладу. 

Ресурсне забезпечення наведено у додатку 1. 

                                    Напрями діяльності і заходи Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 
законодавства України за рахунок: 

- коштів місцевого бюджету ;  
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

підприємством на виконання запланованих заходів Програми.  
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів  головному 

розпоряднику коштів —Топорівській  сільській раді  . 
Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Управління виконання Програми покладається на постійну комісію (голова 
комісії – І.А.Романчук).  

 

Секретар сільської ради                                                 І.А.Романчук. 

 

 

 

 

Додаток1 

 місцевої програми фінансової підтримки закладів охорони здоровя    



  Топорівської територіальної громади на 2022-2022  роки. 

 

Ресурсне забезпечення  місцевої програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоровя     Топорівської  територіальної  громади 

на 2021-2022  роки. 

 

                                                                      

                                                                                                      тис.грн. 

Обсяг  коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання програми 
(очікуваний) 

Всього 

видатків 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів в тому числі: 6220,0 3110,0 3110,0 

витрати, пов’язаних з 
придбанням лікарських 
засобів для першої медичної 
допомоги та придбання 
харчування . 

     120,0     60,0 60,0 

Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв. 

360,0 180,0 180,0 

Інші виплати  населенню 1240,0 620,0 620,0 

Надання «Інша субвенція» 

другим  ТГ для фінансування 
медицини  

4500,0 2250,0 2250,0 

 

 

Секретар сільської  ради                                           Інна РОМАНЧУК
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