УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 625

34 сесія 7 скликання

12 лютого 2019 року

Про внесення змін до районної комплексної
Програми «Перспективний розвиток вторинного рівня
надання медичної допомоги жителям
Іллінецького району на 2018-2020 роки»
Розглянувши звернення головного лікаря комунального некомерційного
підприємства « Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної
ради Масленчука М.М. від 07.02.2019 року № 01-9/276 щодо внесення змін до
районної комплексної Програми «Перспективний розвиток вторинного рівня
надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на 2018-2020 роки»,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва від
11.02.2019 року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до районної комплексної Програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2018-2020 роки» , а саме:
1.1 пункту 4 «Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного
призначення хворих на ендокринні захворювання»
- підпункт 4.1 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн : Кол.7
Всього «400» -замінити цифрами « 300» ; Кол.9 2019 р «150» -замінити цифрами
«50 »
- підпункт 4.3 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн : Кол.7
Всього «420» -замінити цифрами « 320» ; Кол.9 2019 р «150» -замінити цифрами
« 50 »
- підпункт 4.5 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн : Кол.7
Всього «290» -замінити цифрами « 240» ; Кол.9 2019 р «120» -замінити цифрами
« 70 »
- підпункт 4.7 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн : Кол.7
Всього «140» -замінити цифрами « 90» ; Кол.9 2019 р «70» -замінити цифрами «
20 »
1.2 пункту 7 «Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення закладу
вторинного рівня надання медичної допомоги. Створення електронної бази
пацієнтів»;

- підпункт 7.4 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн : Кол.7
Всього «450» -замінити цифрами « 800» ; Кол.8 2018 р «200» -замінити цифрами
« 0 » ; Кол.9 2019 р «250» -замінити цифрами « 800 »
- підпункт 7.5 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн : Кол.7
Всього «50» -замінити цифрами « 80» Кол.8 2018 р «50» -замінити цифрами « 0 »
; Кол.9 2019 р «50» - замінити цифрами « 80 »
1.3 пункту 13 «Покращення медикаментозного та матеріально- технічного
забезпечення КНП «Іллінецька ЦРЛ»;
- підпункт 13.2 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн
Державний бюджет: Кол.7 Всього «1000» -замінити цифрами « 1300» Кол.8 2018
р «1000» -замінити цифрами « 271 » ; Кол.9 2019 р «0» -замінити цифрами «1029 »
- підпункт 13.2 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн місцеві
бюджети: Кол.7 Всього «620» -замінити цифрами « 520» Кол.8 2018 р «100» замінити цифрами « 0 » ;
- пункту 14 «Місцеві стимули» місцеві бюджети: Кол.7 Всього «1000» замінити цифрами « 500» Кол.9 2019 р «100» -замінити цифрами « 0 » ;
1.4 пункту 14 «Місцеві стимули»;
- підпункт 14.1 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн місцеві
бюджети: Кол.7 Всього «1000» -замінити цифрами « 500» Кол.9 2019 р «500» замінити цифрами « 0 » ;
- підпункт 14.3 орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис. грн місцеві
бюджети: Кол.8 2018 р «1000» -замінити цифрами « 200» Кол.9 2019 р «250» замінити цифрами « 1050 » ;
1.5 пункту 15 «Забезпечення підприємства енергоносіями» орієнтовані
обсяги фінансування (вартість) тис. грн місцеві бюджети: Кол.8 2018 р «1312» замінити цифрами « 812» Кол.9 2019 р «0» -замінити цифрами « 500 » ;
розділу І
«Пріоритетні напрями діяльності та заходи програми
«Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям
Іллінецького району на 2018-2020 роки» викласти у новій редакції згідно з
додатком 1.
1.6 Загальну характеристику та Ресурсне забезпечення районної Програми
викласти у новій редакції згідно з додатком 2.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва (Мороз П.А.).
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

Додаток 1
до рішення 34 сесії районної Ради 7 скликання
від 12.02. 2019 року № 625

Зміни до пункту 4, 7, 13, 14, 15 Напрями діяльності та заходи районної (комплексної) програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на 2018-2020 роки»
№
з/
п
1
4.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

3

Забезпечення

Термі
н
викон
ання
заход
у
4

Виконавці

5

4.1 Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів
для хворих на цукровий діабет жителів
Іллінецького району

20182020
роки

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

4.3. Придбання таблетованих цукрознижуючих
препаратів для лікування хворих на цукровий
діабет жителів Іллінецького району

20182020
роки

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

4.5. Придбання витратних матеріалів для
інсулінових помп хворим на цукровий діабет
дітям

20182020
роки

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

захворювання

4.7 Придбання лікарських препаратів для хворих
на орфанні захворювання

20182020
роки

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

Розвиток
інформаційнотехнологічного
забезпечення
закладу
вторинного
рівня надання
медичної
допомоги.
Створення
електронної

7.4. Придбання комп’ютерних комплексів для
забезпечення
медичних
працівників
автоматизованими
робочими
місцями
(28
одиниць).

20182020
роки

7.5. Підключення до швидкісної мережі Інтернет
КНП «Іллінецька ЦРЛ». Підключення серверу та
створення локальної сітки по закладу.

20182020
роки

лікарськими
засобами

та

виробами
медичного
призначення
хворих

на

ендокринні

7

Перелік заходів програми

Джерела
фінансув
ання

Орієнтовані обсяги
фінансування (вартість), тис.
грн., в тому числі
Всього

2018 р

7

8

6
Місцеві
бюджети

2019 р 2020 р
9

10

300

-

50

250

320

20

50

250

Місцеві
бюджети

240

20

70

150

Місцеві
бюджети

90

-

20

70

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

Місцеві
бюджети

800

-

800

-

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

Місцеві
бюджети

80

-

80

-

Місцеві
бюджети

Очікуваний результат

11
Збільшення кількості
пацієнтів із уцкровим
діабетом, що отримують
інсулінотерапію в стадії
компенсації на 3% щороку.
Зменшення рівня
первинного виходу на
інвалідність у
працездатному віці
внаслідок ускладнень
цукрового діабету

Забезпечення
комп’ютерною
технікою
автоматизованих
робочих
місць згідно до технічного
завдання
Забезпечення
населення
кваліфікованим лікуванням
та консультуванням шляхом
запровадження
телемедицини,
створення
єдиного
інформаційного
простору,
покращення
системи збору та обробки

інформації.

бази пацієнтів

Покращення
медикаментозн
13

ого та
матеріальнотехнічного
забезпечення
КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

13.2. Впроваджувати сучасні методи діагностики
на всіх рівнях надання медичної допомоги
населенню району
Придбання сучасного діагностичного обладнання
матеріалів та інвентарю:
Консультативна поліклініка:
фібро-гастро-скопічний апарат, ендоскопічна
стійка, електрокардіограф, спірограф, небулайзер,
пульсоксиметр, тонометри , негатоскоп,
пересувний рентген-апарат та інше діагностичне
медичне обладнання та розхідні матеріали. , вага
дитяча , вага доросла, стіл інструментальний;
Дерматоскоп; ремонт рентгенапарату; система
моніторування по Холтеру
Кабінети отоларингологів: гальванокаустер;
«оторід» скринінг для оприділення слуху
новонароджених вушні воронки від 1 до 5№;
носові дзеркала; гортанні дзеркала; дзеркала для
дослідження носоглотки; вушні та носові пінцети,
набір для видалення сторонніх тіл; апарат для
пневмо-масажу барабаних перетинок; інгалятор;
аудіометр, нарізні зондіки для вух,
електровідсмоктувач.
Хірургічне відділення:
- Апарат лазерної ендоваскулярної коагуляції
«Хірург» - 1
лапараскоп діагностичний – 1шт.
лапароскопічна стійка – 1шт., відео-ендоскопічна
система (ендоскопічна стійка) – 1шт.,
пульсоксиметр – 2шт., пересувний рентгенапарат; артроскоп – 1шт., цитоскоп – 1шт.,
ножиці гострокінцеві зігнуті – 10шт., ножиці тупі
прямі – 5шт., корнцанг – 10шт., голкотримач –
10шт., затискач Москіт – 5шт., затискач Покера –
5шт., затискач м’який зігнутий короткий – 15шт.,
затискач м’який зігнутий довгий – 10шт., пінцет
анатомічний – 20шт., пінцет хірургічний – 20шт.,
голка хірургічна – 20шт., голка анатомічна
(кругла) – 10шт., ручка для скальпеля – 10шт.,
електроніж, тонометри – 2 шт; стіл
інструментальний; сухо жарова шафа

20182020
роки

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

Всього

1900

271

1429

Державни
й бюджет

1300

271

1029

Місцеві
бюджети

520

-

360

160

40

40

Інші
джерела

80

200

Покращення ефективності
роботи та якості діагностики
захворювань
На 25 %

Місцеві
стимули

Забезпечення
підприємства
енергоносіями

Терапевтичне відділення: холодильник – 2 шт;
пульсоксиметр – 2 шт, ЕКГ-апарат ,
функціональне ліжко-3 шт; матрац – 10 шт; тест
смужки до глюкометрів., тонометри – 3 шт, стіл
маніпуляційний
Акушерсько-гінекологічне відділення:
Пульсоксиметр, фетальний монітор, тонометри –
3 шт; вага дитяча; стіл інструментальний – 2 шт,
кондиціонери -2 шт; аспіратор (відсмоктувач
медичний), інкубатор для новонароджених
Дитяче відділення: пеленальний столик – 5шт.,
тонометр з дитячою манжеткою – 1шт.,
письмовий стіл – 2шт., штатив для в/в вливань –
3шт., кушетка медична – 1шт.. дитяче ліжечко –
2шт., функціональне ліжко – 2шт., глюкометр –
1шт., сухо-жарова шафа – 1шт., дитячий посуд,
комп’ютер для телемедицини – 1шт., принтер,
пульсоксиметр – 1шт., лампи для фототерапії –
1шт. ліжечко дитяче з підігрівом – 1шт., столик
інструментальний – 1шт., шафа медична – 1шт.,
тонометри – 3 шт., вага дитяча.
ВЕНД: стіл інструментальний, вага доросла
14.1. Забезпечення житлом працівників КНП
«Іллінецька ЦРЛ». Створення умов для
забезпечення житлом лікарів, реконструкція
вільних приміщень під надання гуртожитку

20182020
роки

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

14.3. Передбачити кошти на оплату праці з
нарахуваннями працівникам закладу

20182020
роки

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

15. Забезпечення вчасної та в повному обсязі
сплати за використанні енергоносії:
(теплопостачання та електричну енергію

20182020
роки

КНП
«Іллінецька
ЦРЛ»

Заступник голови районної ради

Всього

900

-

200

700

Місцеві
бюджети
Інші
джерела
Місцеві
бюджети

500

-

-

500

400
1500

200

200
1050

200
250

Місцеві
бюджети

1312,0

500

-

812,0

Залучення
молодих
спеціалістів,
лікарів
до
роботи у закладах охорони
здоров’я
Іллінецького
району.

Створення
комфортних
умов перебування хворих та
персоналу у лікарні

В.Нечипоренко

Додаток 2

до рішення 34 сесії районної Ради 7 скликання
від 12.02. 2019 року № 625

Загальна характеристика програми - «Перспективний розвиток вторинного
рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на 2018-2020
роки»
1

Ініціатор розроблення програми:

Дата, номер і назва розпорядчого
2

документу органу виконавчої влади
про розроблення програми

3

Підстава для розробки програми

4

Розробник програми

5

Відповідальний виконавець
програми

КНП «Іллінецька ЦРЛ»
- ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
від 31.12.1992 року №23-92 (зі змінами);
- ЗУ «Про внесення змін до Основ законодавства України про
охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної
допомоги ;
- пункт 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,
- рішення 38 сесії 6 скликання обласної Ради №893 від
24.06.2015р. ''Про Стратегію збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2020 року''
- рішення 4 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради №45
від 11.02.2016 р. «Про обласну програму «Майбутнє
Вінниччини в збереженні здоров’я громадян” на 2016-2020
роки»
Продовження програмно – цільового забезпечення розвитку
системи охорони здоров’я в регіоні з урахуванням досягнутого
в результаті виконання попередніх програм, з метою реалізації
державної політики у сфері охорони здоров’я щодо
задоволення потреб населення району у вторинній медичній
допомозі
КНП «Іллінецька ЦРЛ»
КНП «Іллінецька ЦРЛ»

6

Учасники програми

КНП «Іллінецька ЦРЛ»; КНП «ЦПМСД» Іллінецької міської
ради, КНП «ЦПМСД» Іллінецької районної ради, Іллінецька
районна рада, Іллінецька міська рада, Дашівська селищна рада
та сільські ради, громадські організації

7

Терміни реалізації програми

2018-2020 роки
Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти медичної
субвенції, та інші джерела фінансування не заборонені
чинним законодавством.

9.1

Перелік місцевих бюджетів, які
приймають участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього в тому числі
Кошти державного бюджету

9.2

Кошти місцевих бюджетів

10 481,0 тис. грн

9.3

кошти інших джерел

1 110,0 тис. грн

8

9

12 891,0 тис. грн
1 300,0 тис. грн.

Ресурсне забезпечення комплексної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2018-2020 роки»
тис. грн.

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
програми
1
Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
Державний бюджет
місцеві бюджети
кошти інших
джерел

Терміни виконання

Всього витрат на
виконання
програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2
1817

3
6401

4
4673

5
12711

271

1029

-

1300

1431

4847

4203

10481

115

525

470

1110

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

