ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять третьої сесії восьмого скликання

24 грудня 2021 року

№ 889

Про затвердження Програми підтримки та розвитку сільської медицини
Пирятинської міської територіальної громади в 2022 році
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення шістдесят дев’ятої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237
„Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської
міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану
соціально-економічного
розвитку
Пирятинської
міської
об’єднаної
територіальної громади“, враховуючи лист Комунального підприємства
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської
міської ради“ від 06.12.2021р. № 491, висновки та рекомендації постійних
комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму підтримки та розвитку сільської медицини
Пирятинської міської територіальної громади в 2022 році (далі – Програма), що
додається.
2. Відповідальним виконавцем Програми визначити Комунальне
підприємство „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги
Пирятинської міської ради“ (Киричевський Є.М.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять третьої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
24 грудня 2021 року № 889

Програма
підтримки та розвитку сільської медицини
Пирятинської міської територіальної
громади в 2022 році

м. Пирятин

ЗМІСТ
Вступ.
Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Розділ 2. Визначення мети Програми.
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми.
Розділ 4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники.
Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Додатки:
додаток 1. Паспорт Програми;
додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми;
додаток 3. Напрями діяльності та заходи Програми;
додаток 4. Календарний план.

Вступ
Програма підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської
міської територіальної громади в 2022 році розроблена на підставі статей
8, 33 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров’я“,
статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, постанови
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 „Про затвердження
Порядку розроблення та виконання державних цільових програм“ та інших
нормативно-правових актів.
Громадяни України, незалежно від місця проживання, мають право на
отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони
здоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 „Про затвердження надання
громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”. Однак,
на сьогодні медичне обслуговування не дає можливості кожному громадянину
реалізувати своє, гарантоване статтею 49 Конституції України, право на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Згідно з цією
статтею, держава зобов’язана створювати умови для ефективного і доступного
для всіх громадян медичного обслуговування.
Управління медичною допомогою будь-якого рівня без застосуванням
економічних важелів практично неможливе.
Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати
впровадження програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові
кошти з бюджету Пирятинської міської територіальної громади та інших
джерел, не заборонених законодавством, для підвищення якості надання
жителям сільської місцевості первинної медико-санітарної допомоги.
Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма
У рамках медичної реформи здійснено перехід КП „Пирятинський
ЦПМСД“ до нової системи фінансування закладу за принципом „гроші йдуть за
пацієнтом“. Заклад шляхом укладання договору з НСЗУ отримує фінансування
відповідно до кількості пацієнтів, які підписали декларації з лікарями. Станом
на 01.10.2021 в закладі працює 7 лікарів ЗПСЛ, при потребі 13,0 штатних
одиниць. На території громади охоплено первинною медичною допомогою
29 800 жителів, з них лише 12150 осіб заключили декларації з лікарями ЗПСЛ
КП „Пирятинський ЦПМСД“, що складає 41% від загальної кількості жителів.
Фінансування, яке надходить від НСЗУ за кількість підписаних декларацій, не
вистачає на утримання 22 ФАПів та 3 амбулаторій (Новомартиновицька
АЗПСМ, Великокручанська АЗПСМ, Березоворудська АЗПСМ), які є
структурними підрозділами підприємства. Це призводить до заборгованості з
виплати заробітної плати, особливо на ФАПах в сільській місцевості. Реформа
медичної галузі не передбачає фінансування за договорами НСЗУ на утримання
і розвиток ФАПів та амбулаторій. Враховуючи вимоги Закону України ,,Основи
законодавства України про охорону здоров’я“, що первинна медична допомога
повинна надаватися в амбулаторних умовах або за місцем проживання

(перебування) пацієнта, виникає потреба у додаткових коштах з місцевого
бюджету для забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів КП
„Пирятинський ЦПМСД“ у сільській місцевості та не допущення соціальної
напруги серед жителів Пирятинської міської територіальної громади.
Орієнтовна розрахункова потреба КП „Пирятинський ЦПМСД“ на 2022
рік щодо видатків на оплату праці становить – 4 252 304,00 грн (чотири
мільйони двісті п’ятдесят дві тисяча триста чотири гривні 00 копійок.)
Розділ 2. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення сталого функціонування структурних
підрозділів КП «Пирятинський ЦПМСД» у сільській місцевості для надання
надання якісної та своєчасної первинної допомоги жителям сільської місцевості
Пирятинської міської територіальної громади, здійснення видатків, які не
забезпечені надходженнями в рамках програми державних гарантій медичного
обслуговування населення, яке проживає на території сільської місцевості (за
договорами з НСЗУ).
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання
Програми.
Одним із способів вирішення вищезазначеної проблеми є залучення
додаткових коштів з бюджету міської територіальної громади шляхом
здійснення видатків на оплату праці працівникам ФАПів та амбулаторій, що
знаходяться в сільській місцевості для надання жителям якісної та своєчасної
первинної медичної допомоги.
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок перерозподілу
затверджених планових призначень на 2022 рік або вільного залишку
бюджетних коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади.
Обсяг фінансування Програми – 4 253 000,00 грн.
Розрахунок проведено відповідно до штатного розпису.
Строк виконання Програми – 2022 рік.
Розділ 4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
№ з/п
1.

Завдання

Заходи

Виплата заробітної плати Виплата заробітної плати
та обов’язкової виплати
та обов’язкової виплати
матеріальної допомоги
матеріальної допомоги на
на оздоровлення
оздоровлення працівникам
працівникам ФАПів та
ФАПів та АЗПСМ у
АЗПСМ у сільській
сільській місцевості.
місцевості.

Результативні
показники
Забезпечення своєчасної
виплати заробітної плати
та матеріальної допомоги
на оздоровлення 37
працівникам ФАПів та
АЗПСМ у сільській
місцевості які надають
14942 жителям сільської
місцевості первинну
медичну допомогу.

Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
Відповідальність за виконання заходів Програми покладається на
Комунальне підприємство „Пирятинський центр первинної медико-санітарної
допомоги Пирятинської міської ради“ (Киричевський Є.М.).
Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.).
Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством.

Начальник управління економіки та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської
територіальної громади в 2022 році
1

Ініціатор розроблення програми

2

3

Дата, номер і назва розпорядчого Розпорядження міського голови від 22.11.2021
документа міської ради про розроблення року № 263
програми
Розробник Програми
КП „Пирятинський ЦПМСД“

4

Співрозробник програми

-

5

Відповідальний виконавець програми

КП „Пирятинський ЦПМСД“

6
7
7.1

Учасник програми
Термін реалізації програми
Етапи виконання програми

КП „Пирятинський ЦПМСД“
2022 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть Бюджет Пирятинської міської територіальної
участь у виконанні програми (для громади
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
4253,0
необхідних для реалізації програми,
всього(тис. грн.), у тому числі:
Коштів бюджету міської ТГ
4253,0
коштів інших джерел
-

9

9.1
9.2

КП „Пирятинський ЦПМСД“

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської
територіальної громади в 2022 році
Обсяг коштів, які
пропонуються
залучити на виконання
програми

Етапи виконання програми

2022 рік

20__ рік

20__ рік

Усього витрат
на виконання
програми,
тис.грн.

4253,0

-

-

4253,0

4253,0

-

-

4253,0

-

-

-

Обсяг ресурсів, усього
(тис. грн.), у тому
числі:
Кошти бюджету
міської територіальної
громади
Кошти не бюджетних
джерел

-

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської
територіальної громади в 2022 році
№
з/
п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів
програми

Строк
вико
нання
заходу

1.

Виплата
заробітної
плати та
обов’язкової
виплати
матеріальної
допомоги на
оздоровлення
працівникам
ФАПів та
АЗПСМ у
сільській
місцевості.

Виплата
заробітної
плати та
обов’язкової
виплати
матеріальної
допомоги на
оздоровлення
працівникам
ФАПів та
АЗПСМ у
сільській
місцевості.
Нарахування
на заробітну
плату та
матеріальної
допомоги на
оздоровлення
працівникам
ФАПів та
АЗПСМ у
сільській
місцевості

2022

2.

Всього

2022

Відповідаль Джерела
Орієнтовні
Очікуваний
ний
фінансуван
обсяги
результат
виконавець
ня
фінансування
заходу
(вартість), тис.
програми
грн., у тому
числі
КП
Кошти
Забезпечення
„Пирятинбюджету
своєчасної виплати
ський
Пирятинзаробітної плати та
ЦПМСД“
ської
обов’язкової
міської
виплати
територіматеріальної
альної
3 452,0
допомоги на
громади
оздоровлення 37
працівникам ФАПів
та АЗПСМ у
сільській
місцевості, які
надають жителям
первинну медичну
КП
Кошти
допомогу
„Пирятинбюджету
ський
ПирятинЦПМСД“
ської
міської
територі801,0
альної
громади

4 253,0

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Полтавська область, Пирятинський район
Код програмної класифікації видатків _0212111, 0219770

Річний обсяг
фінансування
Програми

Жовтень

Листопад

Грудень

354,4

354,4

354,4

Вересень

Серпень
354,4

354,4

Липень
354,4

Червень
354,4

Травень
354,4

Квітень

Березень
354,4

354,4

Лютий

4 253,0

354,4

Рішення
двадцять
третьої сесії
Пирятинської
міської ради
від
24 грудня
2021 року
№ 889

Всього,
тис.грн

Січень

2022

Правова
підстава

354,6

Рік

В тому числі по місяцях, тис. грн.

Начальник управління економіки та
агропромислового розвитку

Ірина СОЛДАТОВА

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

24 грудня 2021 року

Розрахунок до Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної
громади в 2022 році
Заробітної
плати за
9 місяців
за період з
01.01.2022
по
01.10.2022
(грн)

ЄСВ з
заробітної
плати за
9 місяців за
період з
01.01.2022
по
01.10.2022
(грн)

Заробітної
плати за 3
місяців за
період з
01.10.2022
по
31.12.2022
(грн)

ЄСВ з
заробітної
плати за 3
місяців за
період з
01.10.2022
по
31.12.2022
(грн)

Заробітної
плати за
рік
(грн)

ЄСВ з
заробітної
плати за
рік
(грн)

Оздоровчі
за 9 міс
(грн)

Оздоровчі
за 3 міс
(грн)

Оздоровчі
за рік
(грн)

ЄСВ з
оздоровчих
за рік
(грн)

Виплата
заробітної
плати за рік
(грн)

2448477,18

568046,71

832764,06

193201,26

3281241,24

761247,97

167574,50

173033,50

170304,00

39510,53

4252303,74

