ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ
03.04. 2020

м. Глухів

№ 410

Про Комплексну
міську програму
«Здоров’я глухівчан»
на 2020-2024 роки
Розглянувши схвалений виконавчим комітетом проєкт Комплексної міської
програми «Здоров’я глухівчан» на 2020-2024 роки, з метою поліпшення
демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення м. Глухова,
керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 та частиною першою статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну міську програму «Здоров’я глухівчан» на 20202024 роки (додається).
2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити фінансування заходів
вищевказаної Програми.
3. Звіт про виконання Програми надавати щороку до 20 січня управлінню
соціально-економічного розвитку міської ради та постійній комісії міської ради з
питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти, фізичної культури і
спорту, сім’ї і молоді та соціального захисту населення (голова комісії –
Громак Л.А.).
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 27.09.2019
№373 «Про міську цільову Програму фінансової підтримки та розвитку
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Глухівської міської ради на 2019-2021 роки».
5. Організацію за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет
Глухівської міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Глухівської міської ради (головний лікар Федоряко Л.В.) та КНП «Глухівська міська
лікарня» Глухівської міської ради (генеральний директор Кіяшко А.І.).
6. Контроль за виконанням програми покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєву М.І., постійну
комісію міської ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти,
фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді та соціального захисту населення (голова
комісії – Громак Л.А.).
Секретар міської ради

Юрій БУРЛАКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
03.04.2020 №410
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1. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ЗДОРОВ’Я ГЛУХІВЧАН»
НА 2020-2024 РОКИ
1 Ініціатор
Програми

розробленняВиконавчий комітет Глухівської міської ради

Дата, номер і назваРозпорядження міського голови від 17.01.2020
розпорядчого документа№14-ОД «Про розробку проекту Комплексної
органу
виконавчої міської програми «Здоров’я глухівчан» на
влади про
розроблення2020-2024 роки»
програми
2 Розробник Програми

3

4
5

6
7

Виконавчий комітет Глухівської міської ради,
заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Глухівської міської ради
Співрозробники
КНП «ЦПМСД» Глухівської міської ради та
Програми
КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської
міської ради
Головний
виконавецьВиконавчий комітет Глухівської міської ради
Програми
Відповідальні виконавці Виконавчий комітет Глухівської міської ради
Програми
КНП «ЦПМСД» Глухівської міської ради та
КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської
міської ради
Термін
реалізації2020-2024 роки
Програми
2020
2021
2022
2023
2024
Загальний
орієнтовний
обсяг
фінансових Державний
бюджет
ресурсів, необхідних для
9464,9
7270,0 7270,0 7270,0 7270,0
реалізації
Програми, Міський
бюджет
усього,
Кошти
1705,4
у тому числі:
інших
бюджетів

7.1 кошти
державногоУ межах затверджених бюджетних призначень
бюджету, тис. грн.
7.2 кошти
обласногоУ межах затверджених бюджетних призначень
бюджету, тис. грн.
7.3 кошти міського бюджету, У межах затверджених бюджетних призначень
тис. грн.
7.4 власні
коштиУ
межах
надходжень
комунальних
комунальних
некомерційних
підприємств
Глухівської
некомерційних
міської ради
підприємств Глухівської
міської ради, тис. грн
7.5 інші
джерелаУ межах надходжень з інших джерел
фінансування,
не
заборонені
законодавством, тис. грн
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ′ЯЗАННЯ ЯКИХ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Протягом кількох десятиліть, на жаль, особливістю медико-демографічної
ситуації, як у країні в цілому, так і у нашому місті залишається кризовий стан
здоров’я і життєздатності населення. Високий рівень захворюваності дорослих і
дітей та природне скорочення населення залишаються, найважливішими ознаками
несприятливої медико-демографічної ситуації.
Захворювання системи кровообігу займають перше місце в структурі
смертності населення. За рік в місті Глухові помирає до 300 чоловік. В сучасних
умовах не менш важливою є проблема новоутворень. За три останніх роки ця
страшна недуга забрала життя у 218 жителів міста. Щорічно діагностується більше
ста нових випадків злоякісних новоутворень.
Особливе занепокоєння викликає високий рівень смертності від туберкульозу.
Цей показник залишається стабільно високим і складає 12.1 на 100 тис. населення.
Тоді як по Україні даний показник становить 7,8 на 100 тис. населення. Питома вага
бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз складає 83,3%
Рівень санітарної культури населення залишається недостатнім, значна його
частина має шкідливі для здоров’я звички. Низьким є показник чисельності
населення, яке регулярно займається фізичною культурою.
Витрати на охорону здоров’я поки що не відповідають реальним потребам. Не
розв’язано проблему гарантування безоплатного обсягу надання медичної допомоги
на державному рівні. Заходи щодо формування багатоканального фінансування
здійснюються повільними темпами. Тому, заклади первинної та вторинної медичної
допомоги потребують фінансової підтримки.
У державі проходять нелегкі процеси щодо реформування галузі охорони
здоро’я. Запровадження положень прийнятого Закону України «Про державні
фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» потребує
внесення змін до діючих та прийняття нових нормативно-правових актів для
забезпечення його реалізації.
Ключовою проблемою охорони здоров’я населення міста є недостатнє
фінансове та матеріально-технічне забезпечення медичних закладів міста, для
виконання вимог до надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій у
2020 році.
3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і
зміцнення здоров’я населення м. Глухова, підвищення якості та ефективності
медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав
громадян на охорону здоров’я, поширення стандартів здорового способу життя та
забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг, як передумова
підвищення показників якості та тривалості життя.
4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ;
СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями Програми є:
- створення у м. Глухові якісної системи медичної допомоги,

зосередженої на пацієнтові;
- підвищення доступності, якості та ефективності медичної
допомоги досягнення рівного доступу жителів міста до кваліфікованої
медичної допомоги;
- скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі
соціально значимих;
- формування єдиного медичного простору;
- збереження здоров’я глухівчанам, якості та тривалості їх життя;
- підвищення задоволеності населення міста шляхом застосування
електронного управління чергою через запровадження он-лайн доступу до
«електронного кабінету пацієнта»;
- забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян
на охорону здоров’я;
- проведення профілактичних заходів, спрямованих на збереження
здоров’я;
- підвищення усвідомлення цінності здоров’я та відповідальності
серед молоді та дорослого населення за власне здоров’я.
Реалізацію Комплексної міської програми «Здоров’я глухівчан» на 2020-2024
роки планується здійснити за рахунок поєднання коштів державного, обласного,
міського бюджетів, власних коштів та інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством (додаток до Програми).
Обсяг фінансування Програми з міського бюджету затверджується щороку
Глухівською міською радою, виходячи з його фінансових можливостей та наявності
коштів, з урахуванням розподілу коштів з бюджетів інших рівнів.
У свою чергу очікуваними результатами від виконання Програми будуть
слугувати:
- збільшення середньої тривалості життя мешканців міста;
- покращення виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження рівня
смертності населення у працездатному віці;
- зниження рівня смертності від захворювань органів кровообігу;
- зниження онкологічної захворюваності та показників онкологічної
занедбаності;
- скорочення захворюваності на туберкульоз;
- зменшення первинного виходу хворих на інвалідність, тощо.
5.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ
ПОКАЗНИКИ
Очікуваними результатами від виконання Програми будуть слугувати:
- збільшення середньої тривалості життя мешканців міста;
- покращення виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження рівня
смертності населення у працездатному віці;
- зниження рівня смертності від захворювань органів кровообігу;
- зниження онкологічної захворюваності та показників онкологічної
занедбаності;
- скорочення захворюваності на туберкульоз;
- зменшення первинного виходу хворих на ін..

6.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- поліпшення обізнаності населення з питань формування здорового способу
життя та його збереження;
- підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування
для всіх верств населення;
- покращення забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами,
дороговартісними витратними матеріалами медичного призначення;
- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста;
- поліпшення інформаційного забезпечення закладів охорони здоров'я міста,
впровадження медичної інформаційної системи E-Health.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання цієї Програми забезпечується відповідальними виконавцями
Програми, координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на
Виконавчий комітет Глухівської міської ради.
За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням
загальної соціально-економічної ситуації у місті та змін зовнішніх умов, що можуть
мати місце у ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми.
Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з
метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.
Основними функціями виконавчого комітету Глухівської міської ради
в
частині виконання заходів Програми є:
 координація виконання заходів Програми;
 організація моніторингу реалізації та фінансове забезпечення заходів Програми;
 аналіз виконання програмних заходів;
 у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно
внесення змін і доповнень до Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Глухівської
міської ради спільно з комунальними некомерційними підприємствами та
постійною комісія з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти,
фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді та соціального захисту населення.
Звіт про виконання Програми надається щороку до 20 січня управлінню
соціально-економічного розвитку міської ради та постійній комісії міської ради з
питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти, фізичної культури і
спорту, сім’ї і молоді та соціального захисту населення (голова комісії –
Громак Л.А.).

Додаток до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ЗДОРОВ’Я ГЛУХІВЧАН»
НА 2020–2024 РОКИ
№
пор
.

Заходи Програми

Відповідальні
виконавці

1
2
3
1. Виконання соціальних
Виконавчий комітет,
гарантій для пільгових
КНП «ЦПМСД»,
категорій глухівчан у
КНП «Глухівська
частині безоплатного та
міська лікарня»
пільгового відпуску
лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування
(постанова Кабінету
Міністрів України від
17.08.1998 № 1303 «Про
впорядкування
безоплатного та
пільгового відпуску
лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування
окремих груп населення
та за певними
категоріями
захворювань») та
орфанних захворювань
шляхом відшкодування
їх вартості аптечним
закладам
- Пільгові рецепти

Термін
виконання
заходу

Джерела
фінансування

4
2020–2024
роки

5

2020
6

Міський бюджет

250

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн),
у тому числі по роках:
2021
2022
2023
7
8
9

250

250

250

Очікуваний
результат
2024
10

250

10
Забезпечення хворих
безкоштовними
препаратами
лікарськими засобами
за рецептами лікарів.
Покращення якості
життя та уникнення
ускладненнь у
пацієнтів

-

-

-

-

-

Орфанні
захворювання, а
саме
дітей,хворих на
рідкісні хвороби
кістково-мязевої
системи та
сполучної
тканини(ювеніль
ний
ревматоїдний
артрит)
Хворих на
ріднісні хвороби
системи
кровообігу
(первинна
легенева
гіпертензія)
Хворих на
рідкісні
злоякісні
новооутворення
(забезпечення
кало
приймачами)
Хворих на
фенілкетонурію
Хворих на
рідкісні хвороби
крові (генетична
аномалія
лейкоцитів)

2. Забезпечення пільгових
категорій населення
зубопротезуванням та
слухопротезування

Міський
бюджет, всього: 373
В т. ч.:

300

218

156

300

156

300

300

156

156

50

55

50

Виконавчий комітет
КНП «Глухівська
міська лікарня»

Міський бюджет

158,9

55

55

55

55

39

39

39

39

50

50

50

50

170

170

170

170

Покращення якості
життя пацієнтів

3. Забезпечення щорічного Виконавчий комітет
проведення
КНП «ЦПМСД»
туберкулінодіагностики
серед дитячого
населення віком від 0 до
18 років
4. Надання фінансової
Виконавчий комітет
підтримки КНП
КНП «ЦПМСД»
ЦПМСД
5. Надання фінансової
підтримки КНП
«Глухівська міська
лікарня»

6. Надання фінансової
підтримки для
забезпечення лікування
методом гемодіалізу
хворих на ниркову
недостатність
7. Надання фінансової
підтримки КНП
«Глухівська міська
лікарня» для
забезпечення роботи
призовної комісії

Виконавчий комітет,
КНП «Глухівська
міська лікарня»

Виконавчий комітет,
КНП «Глухівська
міська лікарня»

2020–2024
роки

2020–2024
роки

Міський бюджет

100

100

100

100

Забезпечення
охоплення
туберкулінодіагностик
ою не менше 95
відсотків (щороку)

Міський бюджет
Комунальні
послуги

408,2

450

450

450

450

2363,5

4600,0

4600,0

4600,0

4600,0

306

400,0

400,0

400,0

400,0

Своєчасна оплата
комунальних послуг
для забезпечення
функціонування КНП
«ЦПМСД»
Забезпечення якості
надання
лікувальних послуг та
функціонування
лікувальної установи

Міський бюджет
Комунальні
послуги
Пільгові пенсії

100

Міський бюджет

Забезпечення якості
надання
лікувальних послуг
хворим на
ниркову недостатність

м. Глухів
500,0

КНП «Глухівська
міська лікарня»

2020-2024
роки

Міський бюджет
Глухівський
район

182
-

-

-

-

-

-

-

-

60

Здійснення медичних
оглядів призовників
для своєчасного
проведення призовної
компанії

8. Забезпечення хворих на
цукровий діабет
препаратами інсуліну
шляхом відшкодування
іх вартості аптечним
закладам

Виконавчий комітет,
КНП «Глухівська
міська лікарня»

2020–2024 м. Глухів
роки
Глухівський р-н
Березівська
громада

8. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
9. Проведення
Виконавчий
2020–2024
Міський бюджет,
капітальних та
комітет,
роки
кошти КНП, інші
поточних ремонтів
КНП «Глухівська
джерела
приміщень
міська лікарня»
10. Придбання медичного
обладнання, розширення
локальної мережі,
придбання програмного
забезпечення для КНП
«Глухівська міська
лікарня»

Виконавчий
комітет,
КНП «Глухівська
міська лікарня»

2020–2024
роки

Підвищення рівня
компенсації
хворих, які
приймають препарати
інсуліну (питома
вага хворих з
компенсованим
цукровим
діабетом)

150,0
19,0

17,7

50

-

-

-

-

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів

Міський бюджет,

1215,3

1000

1000

1000

1000

Кошти інших
бюджетів:
Глухівський р-н

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів

953,0

Шалигінська громада

150,0

Березівська громада
інші джерела

428,7

11. Надання фінансової
підтримкиКНП
«Глухівська міська
лікарня» для
профілактики
розповсюдження та
лікування інфекції
спричиненої COVID-19:
- оплата праці;
- придбання дез засобів;
- закупівля тестів для
виявлення COVID-19;
- придбання мішків для
захоронення
біоматеріалу;
- придбання паливномастильних матеріалів;
- придбання засобів
індивідуального захисту;
- забезпечення
харчуванням;
- придбання обладнання
для КДЛ;
- закупівля лік засобів;
- закупівля пірометрів.
-поточні видатки
КНП ЦПМСД
-придбання засобів
індивідуального захисту

КНП «Глухівська
міська лікарня»

2020–2024
роки

Міський бюджет,

3308,0
В тому числі:

1400,0
200,0
161,0
50,0
50,0
930,0
80,0
90,0
310,0
37,0
Глухівський район

77,0

Міський бюджет

100,0

