УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 295
18 сесія 6 скликання

15 листопада 2012 року

Про затвердження районної
програми «Місцеві стимули»
на 2012-2020 роки
Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної
програми «Місцеві стимули» на 2012-2020 роки, відповідно до Закону України №
3612-VI від 07.07.2011 року «Про порядок проведення реформування системи
охорони здоров’я в Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.
Києві», постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 року № 209
«Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я,
що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони
здоров'я», наказу Міністерства праці та соціальної політики України та
Міністерства охорони здоров'я України № 308/519 від 05.10.05р., беручи до
уваги погодження фінансового управління районної державної адміністрації,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров'я, освіти, культури, роботи з молоддю, фізичної культури, спорту та
туризму від 16.10.2012 року та керуючись п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму «Місцеві стимули» на 2012-2020 роки
(додається).
2. КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної
ради інформувати постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, роботи з молоддю, фізичної культури, спорту та туризму про хід
виконання програми «Місцеві стимули» на 2012-2020 роки щорічно до 15 січня
та 15 липня, починаючи з 2013 року.
3. Координацію роботи з виконання заходів даної програми покласти на
головного лікаря комунального закладу « Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Іллінецької районної ради Бабушка О.М.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, роботи з молоддю,
фізичної культури,спорту та туризму(Фаріон А.Г.).
Голова районної ради
Шпортко О.Д.
Семенюк С.А.
Нечипоренко В.І.
Фаріон А.Г.

О.Дмитрик

Додаток
до рішення № 295 18 сесії районної ради
6 скликання від 15.11.2012 року

РАЙОННА ПРОГРАМА

«МІСЦЕВІ СТИМУЛИ»
НА 2012-2020 РОКИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
програми «Місцеві стимули» для медичних працівників первинної ланки
системи охорони здоров'я у Іллінецькому районі на 2012–2020 роки
1

Розробник програми

Іллінецький КЗ «ЦПМСД».

2

Дата, номер і назва
Закон України «Про порядок
розпорядчого документа
проведення реформування системи
органу виконавчої влади про охорони здоров’я в Вінницькій,
розроблення програми
Дніпропетровській, Донецькій областях
та м.Києві», постанова Кабінету
Міністрів України від 05.03 2012 року
№ 209 «Деякі питання оплати праці
медичних працівників закладів охорони
здоров’я, що є учасниками пілотного
проекту з реформування системи
охорони здоров’я»

3
4

Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми

5

Термін реалізації програми

6

Перелік бюджетів, які беруть Районний, та інші не заборонені чинним
участь у виконанні програми законодавством.

7

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього:
у тому числі:

Іллінецький КЗ «ЦПМСД».
Іллінецький КЗ «ЦПМСД».
міська, селищна та сільські ради
2012-2020 роки

1667,176 тис.грн.

7.1

Кошти державного бюджету

-

7.2
7.3

Кошти обласного бюджету
Кошти районного бюджету, та
інші не заборонені чинним
законодавством.

1667,176 тис. грн.

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма, та обґрунтування
необхідності їх розв’язання
Розроблення проекту "Програми «Місцеві стимули» для медичних працівників
первинної ланки системи охорони здоров'я у Іллінецькому районі на 2012-2020 роки"
(далі – Програма) зумовлене необхідністю забезпечення сімейними лікарями – лікарями
загальної практики первинної ланки медико-санітарної допомоги, поліпшення стану
здоров’я населення району шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої первинної
медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до вирішення медикосанітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.
У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги
припадає до 90% загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів
загальної практики – сімейних лікарів серед лікарів галузі охорони здоров’я становить
30 – 50%.
Жителі району, на жаль, мають неоднакові можливості щодо надання первинної
допомоги. Насамперед це стосується сільських жителів, що зумовлено територіальною
віддаленістю закладів первинної ланки від місць проживання населення та порушенням
нормативів навантаження на лікарів первинної ланки.
Кількість лікарів, які надають первинну допомогу сільським мешканцям, становить
62,4% від потреби.
На жаль, недоліки в організації первинної медико-санітарної допомоги стали
передумовою до порушення принципів комплексності та послідовності у наданні
медичної допомоги, формального підходу до проведення профілактики захворювань та
диспансеризації населення. Це, у свою чергу, призвело до несвоєчасного виявлення
хвороб та їх ускладнень, а відтак – і до потреби населення у спеціалізованій та
високоспеціалізованій медичній допомозі.
Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих
на розв’язання проблем забезпечення первинної ланки сімейними лікарями – лікарями
загальної практики, що дозволить збільшити рівень надання послуг пацієнтам
первинною медико-санітарною допомогою та сприятиме підвищенню ефективності
галузі охорони здоров’я в цілому.
Саме на це спрямована програма "Місцеві стимули" для медичних працівників
первинної ланки у Іллінецькому районі на 2012-2020 роки.
2. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та
смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи
надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини.
3. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
1. Забезпечення лікарями загальної практики сімейної медицини закладів
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини територіально
наближених до місць проживання населення.
2. Створення умов ефективного функціонування закладів первинної медикосанітарної допомоги.
3. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини.
(Перелік завдань і заходів Програми додається і є невід’ємною частиною Програми.)

4. Шляхи та способи розв’язання проблеми
Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно:
1. Координація діяльності й сприяння співробітництву місцевих органів
виконавчої влади і закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну
допомогу.
2. Підвищення статусу сімейного лікаря та заохочення молоді до роботи у сфері
охорони здоров'я закладів первинної медико-санітарної допомоги.
3. Підвищення кваліфікації лікарів, молодшого персоналу з медичною освітою
для надання первинної медико-санітарної допомоги.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у
державному, обласному та місцевому бюджетах органом, відповідальним за виконання
Програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством
України.
Забезпечення працівників закладів первинної медико-санітарної допомоги житлом
передбачається шляхом надання соціального житла.
Упровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та
сучасних інформаційних і телемедичних технологій у діяльність первинної медикосанітарної допомоги передбачається за рахунок місцевих бюджетів та спонсорських
коштів.
Виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 5 окладів, диференційованих
заохочувальних надбавок, матеріальної грошової допомоги передбачається за рахунок
коштів державного бюджету.
6. Строки виконання Програми
Програма реалізується впродовж: 2012-2020 років.
7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
1. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань

здоров'я, освіти, культури, роботи з молоддю, фізичної культури, спорту та
туризму, та Іллінецький КЗ «ЦПМСД».
2. Інформація про хід виконання Програми надається до районної ради щорічно до 15
січня та 15 липня, починаючи з 2013 року.
8. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності
Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії, дасть змогу:
поліпшити соціально-побутові умови для лікарів загальної практики сімейної
медицини;
підвищити ефективність роботи лікарів загальної практики сімейної медицини;
покращити якість надання медичних послуг населенню.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення № 295 18 сесії районної ради 6 скликання
від 15.11.2012 року
«Про затвердження районної програми «Місцеві стимули»
на 2012–2020 роки
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Розроблення програми «Місцеві стимули» для медичних працівників системи
охорони здоров'я первинної ланки у Іллінецькому районі на 2012-2020 роки
зумовлене необхідністю забезпечення сімейними лікарями – лікарями загальної
практики первинної ланки медико-санітарної допомоги, поліпшення стану здоров’я
населення району шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої первинної медикосанітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних
потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.
2. Цілі і завдання рішення
Метою прийняття даного рішення є забезпечення зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного
функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
3. Загальна характеристика та основні положення рішення
Рішенням планується затвердити програму «Місцеві стимули» для медичних
працівників системи охорони здоров'я первинної ланки у Іллінецькому районі на
2012-2020 роки, розраховану на 3 роки, що додається до рішення.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є:
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров’я в Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та м.Києві», постанова Кабінету Міністрів України від 05.03 2012
року № 209 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони
здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони
здоров’я»
5. Фінансово-економічний розрахунок
Реалізація Програми потребує в 2012 році коштів у сумі 7,688 грн., в 2013 році –
181,064 грн., в 2014 році – 163,44грн. , в 2015 році – 161,504 грн., в 2016 році –
184,568 грн. , в 2017 році – 207,632 грн., в 2018 році – 230,696 грн., в 2019 році –
253,76 грн., в 2020 році – 276,824 грн., що загалом за увесь термін реалізації прогарами
становить 1667,176 грн..Фінансування пропонується здійснити з районного бюджету.

6. Очікувані соціально-економічні наслідки прийняття рішення
Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії, дасть змогу:
поліпшити соціально-побутові умови для лікарів загальної практики – сімейної
медицини;
підвищити ефективність роботи лікарів загальної практики – сімейної медицини;
покращити якість надання медичних послуг населенню.

Заступник голови районної ради

О.Шпортко

Додаток 1
до районної програми «Місцеві стимули» на 2012-2020
роки, затвердженої рішенням № 295 18сесії районної
ради 6 скликання від 15.11. 2012 року
Завдання і заходи програми «Місцеві стимули» для медичних працівників первинної ланки
системи охорони здоров'я у Іллінецькому районі на 2012–2020 роки
Зміст заходів Програми
з виконання завдання

Відповідальні за
виконання

Строки
викона
ння

Вид
бюджету

Місцевий
бюджет
Районна
програма
«Здоров’я
нації»
Місцевий
бюджет

1. Забезпечити
обладнанням робочі
місця лікарів ЗПСМ
персональним
комп’ютером.

Іллінецький КЗ
«ЦПМСД»,

20122020

2. Забезпечення
фельдшерів ФАПів та
дільничних медичних
сестер транспортом
(велосипед або скутер)

Іллінецький КЗ
«ЦПМСД»,

20122020

3. Виділення земельних
ділянок під будівництво:
- в міській місцевості
- в сільській місцевості
4. Проведення підготовки
лікарів і середніх
медичних працівників із
сімейної медицини за
спеціальними
програмами

Райдержадміністраці
я, міська, селищна
та сільські ради

20122020

Іллінецький КЗ
«ЦПМСД»,

20122020

Не
потребує
виділення
коштів
Місцевий
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн.
Усього

2012

2013

2014

400,0

-

50,0

50,0

50,0

50,0
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25,0

25,0
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-

-

-

-

-

-

83,0

50,0

50,0

2015

2016

50,0

2017

50,0

2018

2019

2020

Проведення
електронного
реєстру пацієнтів
на 80 %

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

433,0

Очікувані
результати
виконання
заходів

Покращення
умов роботи,
підвищення
якості
обслуговування
населення
Молодим
спеціалістам
первинної ланки
Підвищення
професійної
підготовки
медичних
працівників

5. Забезпечити
підготовку лікарів
загальної практики
сімейної медицини
відповідно до
рекомендацій Болонської
декларації та
проходження інтернатури
лікарями загальної
практики сімейної
медицини, які будуть
працевлаштовані у
заклади охорони здоров'я
району
Усього за програмою

Іллінецький КЗ
«ЦПМСД»,

20122020

Місцевий
бюджет

891,383

7,688

23,06
4

43,06
4

73,97
9

114,6
68

122,64

145,696

168,76

191,824

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1774,37
5

7,688

181,0
64

168,0
64

173,9
79

214,6
8

222,63
2

245,696

268,76

291,824

Районний бюджет

Заступник голови районної ради

О.Шпортко

Підвищення
професійної
підготовки
медичних
працівників

Додаток 2
до районної програми «Місцеві стимули» на
2012–2020 роки, затвердженої рішенням
№ 295 18 сесії районної ради 6 скликання
від 15.11.2012 року

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
програми «Місцеві стимули» для медичних працівників первинної ланки
системи охорони здоров'я у Іллінецькому районі на 2012–2020 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання програми
Державний бюджет

2012 рік
грн.

2013 рік
грн.

2014 рік
грн.

2015 рік
грн.

2016 рік
грн.

2017 рік
грн.

2018 рік
грн.

2019 рік
грн.

2020 рік
грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Районний бюджет

7,688

181,064

168,064

173,979

214,68

222,632

245,696

268,76

291,824

1774,375

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заступник голови районної ради

Всього витрат на
виконання
Програми
грн.

О.Шпортко

Додаток 3
до районної програми «Місцеві стимули» на
2012–2020 роки, затвердженої рішенням
№ 295 18 сесії районної ради 6 скликання
від 15.11.2012 року
Показники продукту програми «Місцеві стимули» для медичних працівників
первинної ланки у Іллінецькому районі на 2012–2020 роки

Назва показника
Зниження рівня захворюваності, інвалідності та
смертності населення шляхом формування та
налагодження ефективного функціонування
системи первинної медико-санітарної допомоги
Збільшення питомої ваги чисельності міського
населення, яке обслуговується лікарем загальної
практики – сімейним лікарем
Збільшення питомої ваги чисельності сільського
населення, яке обслуговується лікарем загальної
практики – сімейним лікарем
Відкриття закладів первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини

Одиниця
виміру

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всього за
період дії
програми

%

40

35

30

25

25

20

20

10

10

33

%

50

80

90

100

100

100

100

100

100

95

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

од.

0

2

1

0

0

0

0

0

0

3

Показники якості програми «Місцеві стимули» для медичних працівників первинної ланки у Іллінецькому районі на 2012–2020 роки
Назва показника
Утримання показника занедбаних
випадків онкологічних
захворювань на сталому рівні
Зниження рівня захворюваності на
туберкульоз

Одиниця
виміру

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всього за
період дії
програми

%

20

20

20

20

20

20

25

25

25

22,5

55

50

45

50

50

50

50

50

50

50

%

Показники ефективності програми «Місцеві стимули» для медичних працівників первинної ланки у Іллінецькому районі на 2012–2020 роки
Назва показника
Збільшення питомої ваги сільських
дільниць, де всі штатні посади лікарів
первинної медико-санітарної допомоги,
введені в закладах охорони здоров’я
комунальної власності, є посадами лікарів
загальної практики – сімейних лікарів
Збільшення питомої ваги оснащення
закладів первинної медико-санітарної
допомоги відповідно до рекомендованих
табелів оснащення та нормативів:
у сільській місцевості:
медичним обладнанням та засобами
зв’язку;
спеціалізованими автотранспортними
засобами
Збільшення питомої ваги послуг
пацієнтам, які починають та закінчують
лікування на рівні первинної медикосанітарної допомоги сільським мешканцям

Заступник голови районної ради

Одиниця
виміру

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всього за
період дії
програми

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

60

80

90

95

100

100

100

100

100

90

%

65

70

75

75

80

80

80

80

90

75

О.Шпортко

УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №641
35 сесія 6 скликання

4 березня 2015 року

Про внесення змін до районної Програми
«Місцеві стимули» на 2012-2020 роки
Розглянувши клопотання головного лікаря комунального закладу
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Іллінецької районної ради
Атаманюка О.Є. від 15.01.2015 року №01.09-61 щодо внесення змін до
районної програми «Місцеві стимули» на 2012-2020 роки, враховуючи
рекомендацію постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, роботи з молоддю, фізичної культури, спорту та туризму від
18.02.2015 року та керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до районної Програми «Місцеві стимули» на 2012-2020
роки, а саме:
- у додатку 1 «Завдання і заходи програми «Місцеві стимули» для
медичних працівників первинної ланки системи охорони здоров’я в
Іллінецькому районі на 2012 – 2020 роки» у пункті 5 «Забезпечити підготовку
лікарів загальної практики - сімейної медицини відповідно до рекомендацій
Болонської декларації та проходження інтернатури лікарями загальної
практики - сімейної медицини, які будуть працевлаштовані у заклади охорони
здоров’я району» - збільшити орієнтовний обсяг фінансування на 2015 рік
показник 73 979 грн. змінити на 77 092 грн.
- у додатку 3 «Показники продукту програми «Місцеві стимули» для
медичних працівників первинної ланки в Іллінецькому районі на 2012-2020
роки» у пункті «Відкриття закладів медико – санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини» у 2015 році показник 0 змінити на 1.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, роботи з молоддю,
фізичної культури, спорту та туризму (Фаріон А.Г.)
Заступник голови районної ради
Фаріон А.Г.
Падура А.А.
Семенюк С.А.

Л.Змієвець

УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №717
39 сесія 6 скликання

4 вересня 2015 року

Про внесення змін до Районної програми
«Місцеві стимули» на 2012-2020 роки
Розглянувши звернення головного лікаря комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Атаманюка О.Є. від 31.08.2015 року
№01-10-970 та подання голови Дашівської селищної ради Тітаренка С.В. від
23.07.2015 року №188-05.17 щодо внесення змін до Районної програми
«Місцеві стимули» на 2012-2020 роки, враховуючи рекомендацію постійної
комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, роботи з
молоддю, фізичної культури, спорту та туризму від 12.08.2015 року та
керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада ВИРІШИЛА:
1. У додатку №2 «Ресурсне забезпечення Програми «Місцеві стимули»
для медичних працівників первинної ланки системи охорони здоров’я в
Іллінецькому районі на 2012-2020 роки», назву пункту «Інші джерела
фінансування» замінити словами «Інвестиції місцевих бюджетів». Обсяг
коштів, які пропонується залучити на виконання програми: 2015 рік – 7 716
грн.; 2016 рік – 19 290 грн.; 2017 рік – 19 290 грн.; 2018 рік – 19 290 грн.;
2019 рік – 19 290 грн.; 2020 рік – 19 290 грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, роботи з
молоддю, фізичної культури, спорту та туризму (Фаріон А.Г.).
Голова районної ради
Фаріон А.Г.
Берднікова Н.А.

Семенюк С.А.

