
 

Бачення розвитку медичної послуги у Смолінській  ОТГ 

Визначення стратегічних цілей. Перелік  проектів. 

Структура цілей і проектів Плану удосконалення послуги 

Стратегічна ціль 1. Створення якісної  системи управління  медичними послугами на території 

Смолінської ОТГ 

1.1. Забезпечення доступу мешканців Смолінської ОТГ до якісної первинної медичної допомоги. 

1.2. Забезпечення доступу мешканців Смолінської ОТГ до якісної вторинної медичної допомоги. 

Стратегічна ціль 2. Зміцнення матеріально-технічної бази первинної та вторинної медичної 

допомоги 

2.1. Реновація приміщень для реалізації послуг первинної та вторинної медичної допомоги у смт. 

Смоліне і в с. Березівка 

2.2. Оновлення обладнання для надання ефективних послуг первинної та вторинної медичної 

допомоги. 

2.3. Забезпечення транспортного доступу мешканців до первинної, вторинної та  невідкладної 

допомоги 

Стратегічна ціль 3. Зміцнення інституційної спроможності медичного персоналу надавати якісні 

медичні послуги, відповідно до потреб мешканців 

3.1. Забезпечення необхідної кількості лікарів  сімейної медицини та працівників середньої ланки. 

3.2. Підвищення професійного рівня працівників первинної та вторинної медичної допомоги. 

3.3. Створення стимулів та кадрового резерву медичних працівників для обслуговування жителів 

Смолінської ОТГ. 
 

Стратегічні цілі Операційні цілі Проекти Очікувані зміни 

1. Створення 
якісної  
системи 
управління  
медичними 
послугами на 
території 
Смолінської 
ОТГ 

1.1. Забезпечення 
доступу мешканців 
Смолінської ОТГ до 
якісної первинної 
медичної 
допомоги. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Забезпечення 
доступу мешканців 
Смолінської ОТГ до 
якісної вторинної 
медичної допомоги 

1.1.1. Координація 
первинної та вторинної 
ланки Смолінської  ОТГ 
 
 
 
 
 
 
1.1.2. Створення ПМСД 

Смолінської ОТГ 
 
 
 
1.2.1. Гармонізація  
правових та ділових   
відносин ПМСД  з КНП 
«Смолінська медико – 
санітарна частина 
Смолінської селищної 
ради» (КНП «СМСЧ») 
 
1.2.2. Формування 
реєстрів безоплатних та 
платних послуг з 
єдиною тарифною 

Покращення взаємодії 
підрозділів первинної та 
вторинної медицини. 
Введення координатора та 
розробка чіткого 
плану/аналізу наявних 
споживачів послуг 
 
Наближення послуги до 
мешканців Смолінської ОТГ 
та залучення мешканців  
інших населених пунктів. 
Прозорі стосунки між 
підрозділами надавачів 
медичних послуг.  
 
 
 
 
Сформований та доступний 
реєстр послуг для мешканців 
(платні/безоплатні) 



сіткою первинної та 
вторинної медичної 
допомоги 

 

2. Зміцнення 
матеріально- 

технічної бази 
первинної та 

вторинної 

медичної 
допомоги 

2.1. Реновація приміщень 
для реалізації послуг 

первинної та 
вторинної медичної 

допомоги у смт. 

Смоліне і в с. 
Березівка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Оновлення 

обладнання для 
надання ефективних 

послуг первинної та 
вторинної медичної 

допомоги. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Термомодернізація: 

поліклінічного та 

стаціонарного відділення, 

харчоблоку. 

 

2.1.2. Виділення частини 
будинку культури під ФАП. 
Провести реновацію. 
 
 
2.1.3. Заміна комунікацій 
поліклінічного та 
стаціонарного відділення, 
харчоблоку. 
2.1.4. Будівництво 
пандусів, оновлення 
туалетів та створення 
можливостей для людей з 
особливими потребами. 
 
 
2.2.1. Модернізація 
рентген- та УЗД-кабінетів. 
 
 
2.2.2. Заміна меблів у 
поліклінічному та 
стаціонарному 
відділеннях. 
 
2.2.3. Відновлення 
хірургічного відділення та 
закупівля обладнання. 
 
 
2.2.4. Закупівля 
обладнання для 
кардіологічного 
телеметричного 
комплексу.  
2.2.5. Ендоскопічне 
обладнання. 
2.2.6. Портативне ЕКГ для 
первинної та вторинної 
медицини. 
 
 
 
 
 
 

Економія ресурсів на 
енергоносіях, 
перенаправлення коштів на 
обладнання. Приведення 
температурного режиму 
відповідно до  стандартів. 
 
Ефективне використання  
приміщення будинку 
культури. Покращення 
доступу до первинних 
медичних послуг в с. 
Березівка. 
Зменшення витрат на 
ремонтні роботи, 
покращення якості води та 
санітарних послуг.  
 
Доступність для людей з 
обмеженими 
можливостями. 
 
 
 
 
Підвищення якості 
досліджень, рання 
діагностика захворювань. 
Збільшення фінансових 
надходжень за послуги. 
 
Покращення якості медичної 
послуги та досягнення 
стандартів  роботи 
персоналу. 
 
Розширення реєстру послуг, 
збільшення надходжень на 
забезпечення медичних 
послуг.  
 
Покращення якості 
терапевтичних послуг. 
 
 
Покращення якості 
обстежень. 
Покращення якості 
обстежень. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Забезпечення 

транспортного 

доступу мешканців до 
первинної, вторинної 

та  невідкладної 
допомоги 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1. Закупівля двох 
автомобілів  
 
 
2.3.2. Організація 
підвезення населення для 
медичних потреб. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Покращення доступності до 
медичних послуг 
маломобільних груп людей.  
Покращення доступності 
медичних послуг для 
мешканців віддалених 
населених пунктів. 

3. Зміцнення 
інституційної 

спроможності 
медичного 

персоналу 

надавати якісні 
медичні 

послуги, 
відповідно до 

потреб 

мешканців 

3.1. Забезпечення 
необхідної кількості 

лікарів  сімейної 
медицини та 

працівників середньої 

ланки 
 

 
 

 

 
 

 
 

3.2. Підвищення 
професійного рівня 

працівників первинної 

та вторинної медичної 
допомоги 

 
 

 

 
 

 
 

 

3.3. Створення стимулів 
та кадрового резерву 

медичних працівників 
для обслуговування 

Смолінської ОТГ.  

3.1.1. Залучення 4-5 

сімейних лікарів, 2 посади 

середнього медичного 

персоналу. 

3.1.2. Постійне 
підвищення кваліфікації 
сімейних лікарів. Участь у 
профільних конференціях, 
навчаннях. 

 
 

3.2.1. Залучення лікарів 
для вторинної ланки 
медицини (офтальмолог, 
хірург, ЛОР). 3-4 фахівці 
середнього медичного 
персоналу.  

 
3.2.2. Постійне 
підвищення кваліфікації 
медичного персоналу. 

 
 

3.3.1. Підготовка квартир 

(3 квартири), 

малосімейного 
гуртожитку для лікарів та 

медичного персоналу. 
 

3.3.2. Введення 

муніципальної надбавки 
для працівників медичної 

галузі 

Власне ПМСД. 100% 
охоплення первинною 
медичною допомогою.  
 
Покращення якості послуг. 
Зменшення захворюваності 
мешканців. 
 
 
 
 
Розширення спектру послуг. 
 
 
 
 
 
 
Покращення якості послуг. 
 
 
 
 
Залучення 6-8 лікарів та 
медичного персоналу.   
 
 
 
 
Збільшення заробітної плати 
та соціальної допомоги для 
медичних працівників. 

 


