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1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

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 року № 955 “Про затвердження програми 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 цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для ефективного і 
доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 

Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я та їх кадрове забезпечення не 
завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців Смолінської селищної 
територіальної громади. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно 
обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних 
засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів. 

На території Смолінської селищної територіальної громади працює КНП « 
Смолінська медико-санітарна частина» Смолінської селищної ради,  якій необхідні молоді 
кваліфіковані  фахівці, так як є вакантні посади, а з працюючих  лікарів є ще й пенсіонери. 
Однак низька заробітна плата та соціальний захист медичних працівників стають 
перешкодою в залучені молодих фахівців до роботи в закладі. Незважаючи на зростання 
номінальної заробітної плати, рівень оплати праці в сфері охорони здоров’я залишається 
стабільно низьким та не забезпечує елементарних життєвих потреб людини і принижує 
професійну гідність медичного працівника а в поєднанні з особливою вимогливістю до 
виконання службових обов’язків призводить до різкого падіння престижу професії медика. 
А це в свою чергу впливає на якість та своєчасність надання кваліфікованої комплексної 
медичної допомоги населенню громади як на первинному так і на вторинному рівні. 

В КНП « Смолінська медико-санітарна частина» Смолінської селищної ради 
функціонує поліклінічне відділення та денний стаціонар на 25 ліжок, цілодобовий стаціонар 
на 30 ліжок, 3 фельдшерські оздоровчі пункти. Загальною проблемою для закладу є низький 
рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених 
наказами МОЗ України. Зокрема, потребують заміни застарілі електрокардіографи, 
хірургічне, ЛОР, УЗД  обладнання. Не оновлювалась протягом багатьох років застаріла 
фізіотерапевтична апаратура, дефібрилятори, ФГДС, медичні меблі. 

Потребують капітальних ремонтних робіт будівлі поліклінічного та стаціонарного 
відділень. Також відділення МОРГу, яке розташоване на території КНП «СМСЧ» 
Смолінської селищної ради, з метою енергозбереження потребує заміни дверей,  вікон,  
косметичного ремонту. У зв’язку з тим, що наявне медичне обладнання застаріле та   його 
температурний режим не відповідає нормативам і в спекотні літні дні сягає близько 14-15 
градусів, що не є допустимим для зберігання тіл померлих вкрай необхідна його заміна. 
Недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяло це зробити протягом останніх  
років. 

В зв`язку з впровадженням нових медичних програм, необхідно вирішити питання 
забезпечення закладу оргтехнікою та комп′ютерами, спеціалізованими програмами, 
підключенням до мережі Інтернет. 

Для поліпшення надання  медичної допомоги  населенню громади, особливо людям 
пенсійного віку, особам з обмеженим можливостями під час виїздів необхідно забезпечити 
лікарів спеціалізованим автотранспортом (терміни експлуатації спец. автомобілів 
вичерпані), та укомплектувати їх спеціальним портативним обладнанням для підвищення 
якості медичних послуг . 

З метою покращення якості  надання допомоги пацієнтам із невиліковними 
захворюваннями та членам їхніх родин, поліпшення життя пацієнтів із невиліковними 
хворобами (онкологічні хвороби, неврологічні захворювання, важка ниркова недостатність, 



важка серцева недостатність та інші захворювання, які обмежують прогноз життя); 
адекватного знеболювання і купірування тяжких симптомів; психологічної підтримки 
хворих та їх родичів, що доглядають за ними; вироблення ставлення до смерті як до 
закономірного етапу шляху людини; задоволення духовних потреб хворих та їх близьких; 
вирішення соціальних та юридичних, етичних питань, що виникають у зв'язку з тяжкою 
хворобою та наближенням смерті людини; надання підтримки, яка допомагає вести 
максимально творче життя пацієнтові необхідно провести реконструкцію колишньої 
будівлі інфекційного відділення медико-санітарної частини, під відділення паліативної 
допомоги та інтернат для громадян похилого віку і осіб з інвалідністю. В результаті 
реалізації проекту буде створено паліативне відділення на 18 ліжок, інтернат для людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю на 14 ліжок, а також додатково більше 20 робочих 
місць. 

 
2. Визначення мети програми 

Метою програми є : 
- об’єднання зусиль селищної ради, виконавчої влади, керівників підприємств, 

установ, організацій, що здійснюють діяльність на території Смолінської селищної 
територіальної громади в напрямку покращення якості та тривалості  життя жителів 
громади, підвищити  доступ селищного населення до якісної медичної допомоги, 
модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров’я, оснащення 
його необхідним медичним обладнанням та меблями, комп’ютерною технікою, сучасним 
санітарним автотранспортом; 

- поліпшення умов праці медичних працівників, підвищення рівня 
укомплектованості та запобігання відтоку лікарів, підвищення престижу і соціального 
статусу медичних працівників що допоможе покращити якість та збільшити тривалість 
життя населення Смолінської селищної територіальної громади. 

 
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, етапи виконання 

програми 
Медична допомога жителям територіальної громади є доступною. Проте є проблеми, 

які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового 
фінансування. Однією з найважливіших проблем є зростання кількості невчасно виявлених 
тяжких форм онкозахворювань. Враховуючи той фактор, що на території Смолінської 
селищної територіальної громади більший відсоток населення працівники урановидобувних 
шахт, їх сім’ї та пенсіонери. Вирішення є-проведення досліджень сучасними методами 
діагностики на ранніх стадіях виявлення онкозахворювань. 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є: 
• пріоритетний розвиток  медичної допомоги ; 
• удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових 

стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, 
забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я; 

• залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських 
організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, 
раннього виявлення та ефективного лікування захворювань; 

• поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, 
інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя; 

• підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та 
матеріальних ресурсів охорони здоров’я; 

• створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я; 
• удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я; 
• забезпечення енергоефективності споруд та будівель закладу; 
• удосконалення матеріально-технічної бази надасть зацікавленість лікарів до роботи в 

закладі, що в свою чергу підвищить якість медичної допомоги ; 



• виплата одноразової грошової допомоги для покращення житлових умов, у розмірі 
120 000,00 грн., лікарям первинної та вторинної медицини Смолінської ОТГ, що 
уклали договір про роботу на строк не менше як п’ять років; 

• здійснення щомісячних додаткових стимулюючих оплат (премій) працівникам 
медичної галузі у межах затвердженого фонду оплати праці, з метою диференціації 
заробітної плати працівників, урахування складності, відповідальності та умов 
виконуваної роботи, кваліфікації працівника та результатів його роботи а також з 
метою недопущення невиправданого зрівняння в оплаті праці. Преміювання 
здійснюється щомісячно від 50 %    посадового окладу без урахування усіх надбавок 
до нього. Зазначені вище стимулюючі оплати (премії) не виплачуються: 

             працівникам під час перебування їх в декретній відпусці; 
             працівникам, які мають дисциплінарні стягнення за порушення трудової      та/або 
виконавчої дисципліни; 

• виплата премії до дня медичного працівника. 
• забезпечення лікарів та середнього медичного персоналу житлом: 

          сприяння у наданні кімнат у гуртожитках; 
          надання службових квартир (за наявністю); 
          сприянню у виділенні земельних ділянок під будівництво житла. 

• створення умов ефективного функціонування в ОТГ галузі медицини; 
• забезпечення  медичного закладу лікарями та середнім медичним персоналом; 
• виплата одноразової  грошової  допомоги при працевлаштуванні, у розмірі 14 

мінімальних заробітних плат, встановленої на 01 січня календарного року,  
випускникам ВНЗ, лікарям, первинної та вторинної медицини Смолінської ОТГ, 
після закінчення інтернатури, що уклали договір про роботу на строк не менше як 
три роки 

• підвищення соціального захисту медичних працівників: 
          позачергове влаштування дітей лікарів та середнього медичного персоналу у дитячі 
садки та загальноосвітні школи. 

• забезпечення інформаційної підтримки розвитку вторинної медико-санітарної 
допомоги. 

      Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 2019 по 2024 роки. 
 

4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
З метою належного надання медичних послуг необхідно провести наступні заходи: 
• Фінансування та розвиток матеріально-технічної бази 
• Проведення будівництва, реконструкції, проведення капітальних та поточних 

ремонтів будівель 
• Забезпечення сучасним медичним  обладнанням 
• Забезпечення автотранспортом і засобами зв’язку  
• Придбання необхідних запасних частин, матеріалів та послуг для експлуатації, 

технічного та метрологічного обслуговування будівель, споруд, медичного та технічного 
обладнання, санітарного транспорту 

• Забезпечення комп’ютерами, оргтехнікою та програмним забезпеченням  
• Забезпечення медичними меблями, сучасним медичним обладнанням, 

інструментами та виробами медичного призначення  
• Забезпечення робочим одягом медичних і технічних працівників та постільною 

білизною лікувальний заклад 
• Забезпечення харчуванням лікувальні заклади  
• Фінансування медичних послуг та витратних матеріалів 
• Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 
• Забезпечення фінансового заохочення медичних працівників 
• Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників 

(фінансування потреб на відрядження, оплата путівок на курси). 
 



5. Фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється з державного і місцевого бюджету, а також за 

рахунок господарюючих суб’єктів та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України. 

Фінансування завдань Програми  дозволяється лише після підписання відповідних 
договорів між Смолінською селищною радою,   закладом охорони здоров’я та  лікарем. 

(додатки 1,2,3 додаються) 

 

 

ПАСПОРТ  

Програми розвитку медичної  допомоги та стимулів для медичних працівників 
Смолінської селищної територіальної громади 

 на 2019 – 2024 роки 
 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

КНП « Смолінська медико-санітарна частина» 
Смолінської селищної ради 

3 Розробник програми КНП « Смолінська медико-санітарна частина» 
Смолінської селищної ради 

4 Співрозробники Програми Смолінська селищна рада,  

КНП « Смолінська медико-санітарна частина» 
Смолінської селищної ради 

5 Відповідальний виконавець 
програми 

КНП « Смолінська медико-санітарна частина» 
Смолінської селищної ради 

6 Термін реалізації 2019 – 2024 роки 

7 Перелік джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет 

Внески господарюючих суб’єктів 

Інші джерела не заборонені законодавством 

Кошти Державного фонду регіонального 
розвитку у 2022 році (далі: ДФРР). 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до програми розвитку медичної допомоги 
та стимулів для медичних працівників 
Смолінської селищної територіальної громади 
на 2019-2024 роки 

 

Перелік медичного обладнання,  меблів, інструментів та 
виробів медичного призначення 

необхідних для 
КНП « Смолінська медико-санітарна частина» Смолінської селищної ради 

 
1. Дефібрилятор – 3 шт. 
2. Електрокардіограф ЮКАРД 100 з телеметричним модулем – 3шт. 
3.Фіброгастродуоденоскоп та колоноскоп з відеосистемою та інструменти до нього – 1шт. 
4. Флюорограф – 1шт. 
5. Апарат УЗД з доплерівською приставкою – 1 шт. (Радмір) 
6. Велоергометр – 1 шт. 
7. Аудіометр – 1 шт. 
8. Біохімічний аналізатор автоматичний – 1 шт. 
9. Лічильник лейкоцитарний – 1шт. 
10. Лабораторні ваги – 1шт. 
11. Вібротестер – 1шт. 
12. Діатермокуагулятор – 3 шт. 
13. Дерматоскоп з відеосистемою – 1шт. 
14. Стоматологічний компресор – 1шт. 
15. Установка стоматологічна – 2шт. 
16. Дарсонваль – 2 шт. 
17. УВЧ-66 – 2шт. 
18. УВЧ-30 – 2шт. 
19. КУФ – 2шт. 
20. УФО – 2шт. 
21. Апарат магнітотерапії – 2шт. 
22. Лазер для фізіотерапії – 1шт. 
23. Сухожарова шафа – 2шт. 
24. Ультрофіолетова камера – 1шт. 
25. Щільова лампа – 1шт. 
26. Дезинфікуюча камера – 1шт. 
27. Периметр Форстера – 1шт. 
28.Крісло для забору крові – 2шт. 
29. Дозатори  лабораторні – 2шт. 
30. Кроваті дорослі – 40 шт. 
31. Кроваті дитячі– 5 шт. 
32. Матраси – 45 шт.(40 дорослих, 5 дитячих) 
33. Тумбочки прикро ватні – 40 шт. 
34. Вібротестер – 1 шт.  
35. Фетальний монітор-1 шт. 
36. Транспортний ШВД-1 шт. 
37. Ректоскоп – 1 шт. 
38. Пульсоксиметр- 1 шт. 
 

 
 

 
 



Додаток 2 
до програми розвитку медичної допомоги 
та стимулів для медичних працівників 
Смолінської селищної територіальної громади 
на 2019-2024 роки 

 
 

Перелік необхідних матеріалів для реконструкції, проведення капітальних та 
поточних ремонтів у закладі 

КНП « Смолінська медико-санітарна частина» Смолінської селищної ради 
 

1. Енергозберігаючі вікна – 300 шт. 
2. Утеплення фасаду приміщення – 3510 м2. 
3. Заміна трубопроводу водопостачання – д.20 мм – 300м. 
                                                                        д.15 мм – 7340м. 
 
4. Заміна трубопроводу водовідведення – д.100 мм – 420м. 
                                                                       д.50 мм – 480м. 
 
5. Заміна трубопроводу теплопостачання – д.20 мм – 700м. 
                                                                          д.15 мм – 1200м. 
                                                                          д.30 мм – 230м. 
                             д. 50 мм – 300м. 
6. Ремонт покрівлі (заміна на шатрову) – 1460 м2. 
7.Заміна елементів освітлення на енергозберігаючі – 320 шт. 
8. Заміна вхідних дверей – 19 шт. 
9.  Заміна змішувачів води – 25 шт. 
10. Заміна унітазів – 10 шт. 
11. Заміна умивальників – 15 шт. 
12. Заміна бактерицидних ламп – 60 шт. 
13. Придбання дизель-генератора – 1шт. 
14. Ємкість  1 м3. для палива (23м). 
15. Ємкість  50 м3. для  води. 
16. Автомобіль „ВАЗ 2121” Нива – 1 шт. 

 

   

 
Додаток 3 
до програми розвитку медичної допомоги 
та стимулів для медичних працівників 
Смолінської селищної територіальної громади 
на 2019-2024 роки 

  
 

Забезпечення комп`ютерами, оргтехнікою та програмним забезпеченням 
КНП « Смолінська медико-санітарна частина» Смолінської селищної ради 

1.  Персональні комп’ютери – 15 шт. (системний блок + монітор) 

2.  Принтери – 10 шт. 

3.  Телеметричний кардіологічний комплекс UNET – 1 шт. 
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