
 

 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

03 березня 2017 року                                                                                           № 58 

 

Про затвердження Програми  

забезпечення  якісними медичними послугами 

жителів Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2017рік 

 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити Програму забезпечення  якісними медичними послугами 

жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017рік 

(додається). 

 2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та  постійні 

комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.) та з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 

 до рішення двадцятої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге засідання) 

 03 березня 2017 року № 58 
 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

забезпечення якісними медичними 

послугами жителів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Пирятин  

 



Розділ І. Загальні положення 

 Програма розроблена на виконання Державної Стратегії регіонального 

розвитку. Організація надання первинної медичної допомоги дорослому та 

дитячому населенню є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян України на охорону здоров’я, що передбачено розділом ІІ „Права та 

обов’язки громадян у сфері охорони здоров’я“ Закону України „Основи 

законодавства України про охорону здоров’я“, статтею 32 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ та наказів Міністерства охорони здоров’я 

України від 04.11.2011 №755 „Про затвердження Положення про центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його 

підрозділи“, від 27.12.2013 №1150 „Про затвердження Примірного табеля 

матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги та його підрозділів“. 

Основними заходами Програми забезпечення якісними медичними 

послугами жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік є придбання двох автомобілів Reno Duster.  

Реалізація Програми дасть можливість забезпечити належне медичне 

обслуговування дорослого та дитячого населення, що проживає на території 

об’єднаної громади, надання якісної невідкладної медичної допомоги, 

своєчасність госпіталізації хворих, зменшення кількості виїздів бригади 

екстреної медичної допомоги, сприятиме підвищенню ефективності та 

доступності лікувально-профілактичної допомоги, наданню якісної та 

своєчасної медичної допомоги населенню громади, покращенню здоров’я та 

продовженню тривалості активного періоду життя людини, зниженню серцево-

судинних та легеневих захворювань, збільшенню рівня задоволеності 

населення наданням медичної допомоги на первинному етапі, покращенню 

нагляду за дітьми та вагітними. 

 

Розділ П. Обґрунтування необхідності впровадження Програми 

2.1 Оцінка поточної ситуації  

Як відомо, головною метою реформування системи охорони здоров’я 

України є проведення реформи за чіткою структуризацією надання медичної 

допомоги в державі. Урядом країни визначені головні напрямки цієї реформи, 

серед яких організація роботи первинної медико-санітарної допомоги є 

пріоритетною. Визначено також основні напрями на шляху поліпшення 

надання первинної допомоги. Це зміни у сфері підготовки і перепідготовки 

сімейних лікарів та економічні перетворення. Не стоїть осторонь і 

Пирятинський район. 

На даний час Пирятинська амбулаторія загальної практики – сімейної 

медицини є структурним підрозділом Пирятинського ЦПМД. Основні функції 

амбулаторії – це своєчасне та якісне надання лікарської та долікарської 

медичної допомоги, в т. ч. невідкладної, шляхом наближення її до місця 

проживання прикріпленого населення. Однією із складових доступності 

надання медичної допомоги є забезпечення лікування хворих в стаціонарах, 

вдома, при амбулаторії, проведення диспансерних оглядів  вдома  осіб  з 

обмеженими фізичними можливостями, нагляд за дітьми  до 1 року, 



профілактичних оглядів населення вдома з метою раннього виявлення хвороб 

та профілактики ускладнень, направлення хворих для отримання медичної 

допомоги до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу. 

В структурі Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини (АЗПМС) налічуються такі ФАПи: 

ФАП с. Олександрівка; 

ФАП с. К.Міст. 

Пирятинська АЗПМС обслуговує населення об’єднаної громади в 

кількості 20083 осіб, з них: 

дорослого – 17134 осіб; 

пенсіонерів – 5988 осіб; 

осіб працездатного віку – 11146; 

дітей – 2949; 

дітей до 1 року – 126; 

підлітків – 491. 

Радіус обслуговування населення складає близько 20 км. Поширеність 

захворювань серед дорослого населення становить 15618. Диспансерна група 

дорослого населення, яка потребує активного нагляду медичними 

працівниками, складає 10630 осіб, в тому числі 7506 хворих на захворювання 

системи кровообігу, 630 хворих на цукровий діабет та інші. Поширеність 

захворювань серед дитячого населення становить 5020, диспансерна група –  

409 дітей. На дільниці 126 дітей до одного року, 491 дитина віком до17 років та 

72 дітей-інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг. Автомобіль 

необхідний для підвезення дітей-інвалідів до реабілітаційного центру                     

в м. Лубни. 

В міській АЗПСМ працює 4 лікарі загальної практики та 3 дільничні 

педіатри. На 1 лікаря припадає обслуговування 4,1 тис. населення. 

 

2.2. Стан законодавчої та нормативної бази 

Відповідно до табеля оснащення АЗПСМ, затвердженого наказом МОЗ 

від 27.12.2013 № 1150 „Про затвердження Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги та його підрозділів“, на кожного лікаря ЗП-СЛ передбачено 1 

автомобіль. 

На даний час в амбулаторії є два автомобілі  УАЗ 31-52 1990 та 1989 року 

випуску. Ці автомобілі  морально застарілі та фізично зношені. Витрати 

пального на 100 км складають 17,5 л, що є на даний час економічно невигідно. 

В результаті довготривалого користування на обох автомобілях 

спостерігаються корозійні пошкодження кузова, передніх та задніх крил, рами, 

паливного баку. Автомобілі не підлягають відновлювальному ремонту, 

оскільки більшість комплектуючих, необхідних для проведення ремонту, 

відсутні. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про 

непридатність даних автотранспортних засобів для подальшого використання і 

економічної недоцільності проведення відновлювальних ремонтів. 



Тому виникла потреба в придбанні нових, сучасних, економічно вигідних 

автомобілів, що сприятиме забезпеченню якісного та своєчасного надання 

невідкладної медичної допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

2.3. Мета та завдання Програми  

Метою реалізації Програми  є придбання транспорту для покращення 

надання первинної медичної допомоги жителям Пирятинської ОТГ міською 

амбулаторією загальної практики сімейної медицини Пирятинського ЦПМД 

для забезпечення державних гарантій щодо надання послуг із якісного 

медичного обслуговування та невідкладної медичної допомоги.  

Завданням Програми є забезпечення якісних сучасних медичних послуг в 

частині первинної медичної допомоги 

 

Розділ ІІІ. Механізм реалізації Програми 
Програма буде реалізована шляхом придбання двох автомобілів Reno 

Duster загальною вартістю 720,0 тис. грн.  

 

Розділ ІV. Фінансове забезпечення Програми 

Програма буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

Розділ V. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

підвищити ефективність та доступність лікувально-профілактичної 

допомоги; 

збільшити рівень задоволеності населення наданням медичної допомоги 

на первинному рівні; 

підвищити відсоток раннього виявлення злоякісних новоутворень на 

ранніх стадіях захворювання; 

поліпшити показники загального здоров’я населення громади; 

зменшити витрати палива до 35 %; 

зменшити обсяги бюджетних коштів, витрачених на ремонт та 

обслуговування автомобілів. 

Придбання нових автомобілів дозволить покращити якість надання 

медичних послуг населенню, в тому числі покращити участь медичних 

працівників у здійсненні оздоровчих заходів, обслуговуванні викликів до 

хворих, проведення активних відвідувань дітей до року, відстеженні контактів у 

осередках інфекційних хвороб, а також транспортування тяжко хворих на 

другий рівень надання медичної допомоги для забезпечення організації 

діагностичного обстеження та лікування. 

 

Головний лікар                                                                              

Пирятинського Центру                                                     

первинної медичної допомоги  І.М. Дядькова 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Програма 

забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми Пирятинський Центр первинної медичної допомоги 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про розроблення 

програми 

Розпорядження міського голови від 17.02.2017 № 17 

3. Розробник програми Пирятинський Центр первинної медичної допомоги 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради, Пирятинський Центр первинної медичної 

допомоги 

6. Учасник програми Пирятинська міська об’єднана територіальна громада 

7. Термін реалізації програми 2017 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет міської ОТГ 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми,  

всього, у тому числі: 

720,0 тис. грн.  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 720,0 тис. грн. 

 Коштів інших джерел 

(власні) 
 

 

 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення Програми   

забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми,  

тис. грн. 
І ІІ ІІІ 

2017 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 

720,0 

     

720,0 

кошти бюджету 

міської ОТГ 
720,0     720,0 

кошти не 

бюджетних джерел 

(власні) 

 

 

     

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

 

Напрями діяльності та заходи Програми   

забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік 
 

№  Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

С
тр

о
к
 в

и
к
о

н
ан

н
я 

за
х

о
д
у
 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1. 

 

забезпечення 

якісних сучасних 

медичних послуг 

в частині 

первинної 

медичної 

допомоги 

Придбання двох 

автомобілів Reno 

Duster 

2017 

рік 

Пирятин-

ська 

міська 

рада  

кошти 

бюджету 

міської ОТГ  

720,0 покращення 

якості 

надання 

медичних 

послуг 

населенню 

жителів ОТГ 

  Всього:    720,0  

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0118600_________________________ 

Код КЕКВ ____3110______________________________________________ 
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за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено на      

2017 рік 

В тому числі по місяцях 

Всього В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч
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ь 
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ю
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ь 
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ь
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Л
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п
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В
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Ж
о

в
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н
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Л
и
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о

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь 

1 

М
ед

и
ч

н
і 

п
о

сл
у

ги
 

Рішення           

20-ої  сесії  

міської  ради  

від 03.03.2017        

№ 58 

Відділ  

бухгалтерського  

обліку та 

звітності 

виконкому  

міської  ради 

 

 

720,0 

 

 

 

      

7
2
0
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Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

03 березня 2017 року 


