
Додаток № 29 

до рішення Вигодської селищної ради  

від    03.2023  №         -27/2023 
 

Звіт про виконання 

Програми  фінансової підтримки  комунального  некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної 

ради на 2022-2025 роки (далі -Програма) за 2022 рік 

 

І. Загальні відомості про Програму  

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради 

на 2022-2025 роки затверджена рішенням виконавчого комітету Вигодської 

селищної ради від 29.04.2022 №196. Кінцевий термін виконання Програми – 31 

грудня  2025 року. 

 

           ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження 

ефективного функціонування системи надання доступної й якісної первинної 

медичної допомоги, зокрема: 

- забезпечення соціальної справедливості, права громадян на охорону 

здоров’я, включаючи вільний вибір лікаря, що надає первинну медичну 

допомогу; 

- забезпечення умов для зміцнення здоров’я населення громади шляхом 

підтримки громадського здоров’я; 

- забезпечення профілактики захворювань, раннього виявлення факторів 

ризику хвороб; 

- забезпечення зниження захворюваності населення, інвалідності, 

смертності; 

- забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги; 

- забезпечення стабільної роботи підприємства; 

- забезпечення права на своєчасну першу невідкладну допомогу при 

нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо; 

- забезпечення права на лікувально – профілактичну допомогу; 

- санітарно – епідемічне благополуччя території громади; 

- попередження, лікування, локалізація та ліквідація масових інфекційних 

захворювань; 

- запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх 

поколінь і профілактики спадкових захворювань. 

 

          ІІІ. Основні завданнями  Програми 

Програмою визначено такі основні завдання: 

- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів 

захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного 

довголіття і тривалості життя; 



- проведення активної демографічної політики, охорони материнства і 

дитинства; 

- забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я; 

- розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на 

пропаганду, формування заохочення і здорового способу життя; 

- оздоровлення довкілля, забезпечення ефективного попередження і 

здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками в об’єктах 

довкілля; 

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, 

збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я; 

- оптимізація організації медико – санітарної допомоги населенню, 

забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток 

первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; 

- поліпшення медичної допомоги жителям громади; 

- забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

- підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 

матеріальних ресурсів; 

- отримання послуг з виготовлення правоустановчих документів 

Підприємства; 

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення 

медичного обслуговування населення, шляхом надання йому 

кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-

поліклінічної допомоги у відповідності до здійснення фінансування з 

місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки Підприємства; 

- удосконалення лікувального процесу; 

- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у 

медичному Підприємстві; 

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою 

забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях 

та ефективного використання ресурсів системи медичного 

обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги 

більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів 

шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому 

законодавством; 

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  

безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених 

законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 

України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих 

органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених 

договорами про  медичне обслуговування; 

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації 

медичних кадрів; 

- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи 

медичне устаткування; 

- професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг; 

- впровадження нових методів лікування; 



- участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших 

заходах. 

 

     ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

 Виконання поставлених завдань впродовж 2022 року дало змогу провести 

відповідну роботу щодо виготовлення  правоустановчих документів на 

новостворену установу. Відповідно до рішення  Вигодської селищної ради від 

25.02.2022 №1260-15/2022 «Про створення комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради 

у квітні 2022 року зареєстровано комунальне некомерційне підприємство. У 

зв’язку із введенням на території України воєнного стану,  внесенням змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №325 «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації 

програми державних гарантій медичного обслуговування населення», 

Національна служба здоров’я України впродовж 2022 року не укладала нові 

договори про медичне обслуговування населення за Програмою медичних 

гарантій з надавачами медичних послуг на 2022 рік. Комунальним 

некомерційним підприємтвом проведено підготовку відповідних матеріалів для 

отримання  ліцензії на медичну практику та заключення договору з 

Національною Службою Здоров’я України на 2023 рік. Відповідно до наказу 

МОЗ від 30.12.2022 №2395 «Про ліцензування медичної практики» отримано 

ліцензію на медичну практику для повноцінного функціонування установи. 

 

          V.  Фінансування Програми 

 В 2022 році на виконання заходів Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 

допомоги» Вигодської селищної ради на 2022-2025 роки спрямовано 634,8 

тис.грн  при уточненому плані 855,1 тис.грн, що складає 74,2 відсотка до 

уточненого плану. В тому числі на виплату заробітної плати спрямовано 466,6 

тис.грн,  оплату послуг та інші видатки 83,0 тис.грн, оплату комунальних 

послуг 85,2 тис.грн. 

          Фінансування заходів здійснювалось відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів Вигодської селищної ради. 

 

 

 

Директор  

КНП «ЦПМД» Вигодської селищної ради                         Назарій БІЛЯНСЬКИЙ 

 

 


