УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Вінницької області

8 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 148

11серпня 2016 року

Про внесення змін до Районної програми
розвиток первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини
в Іллінецькому районі на 2016-2018 роки
Розглянувши подання голови районної державної адміністрації
А.Лисака від 29.07.2016 року №03.1- 2254 щодо внесення змін до Районної
програми розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини в Іллінецькому районі на 2016-2018 роки, затвердженої
рішенням 5 сесії районної ради 7 скликання від 11.03.2016 року № 67,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами від 02.08.2016 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 розвиток первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на
2016-2018 роки, а саме:
1.1. Напрями діяльності і заходи районної Програми розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому
районі на 2016-2018 роки викласти в новій редакції (додається).
1.2. Ресурсне забезпечення районної Програми «Розвиток первинної
медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому
районі на 2016-2018 роки» викласти у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та
роботи з ветеранами (Колосенко О.Д.)
Голова районної ради

С. Загороднюк

Додаток 1 до рішення 8 сесії
районної ради 7 скликання
від 11.08.2016 року № 148

Напрями діяльності і заходи
районної Програми «Розвиток первинної медико – санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на 2016-2018 роки»
№
п/п
1.
1.1

Перелік заходів

Термін
Виконавці
Джерела
Орієнтовані обсяги фінансування
виконання
фінансування
(тис. грн.)
заходу
Всього 2016
2017
2018
Зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів КЗ «ЦПМ-СД»
Проведення капітальних
2016Місцевий
790,0 230,0 430,0
130,0
ремонтів амбулаторій та
2018рр.
бюджет,
ФАПів.
КЗ «ЦПМ- позабюджет 1415,0 735,0 520,0
160,0

1.1.1 Іллінецька АЗПСМ
Леухівська АЗПСМ
ФАП с. Борисівка

ні кошти

20162018рр
20162017рр.
20162018рр.

СД»,
районна
державна
адміністра

ФАП с. Даньківка
ФАП с. Городок

ФАП с. Копіївка
ФАП с. Романів Хутір
ФАП с. Лиса Гора

20162018рр.
20162018рр.

20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.

ція,
районна
рада,
сільські,

Місцевий
бюджет
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти,
Місцевий
бюджет
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти,
Місцевий
бюджет
позабюджетні
кошти,
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти

450,0

10,0

360,0

300,0

150,0

150,0

180,0

180,0

10,0

80,0

Очікуваний результат

Покращення
якісного
своєчасного
кваліфікованого

10,0

надання медичних

150,0

150,0

послуг первинного

100,0

100,0

110,0

110,0

35,0

35,0

50,0

50,0

20,0

20,0

рівня населенню
району, покращення
умов прийому

ФАП с. Шабельна
ФАП с. Кальник
ФАП с. Якубівка
ФАП с. Вербівка
ФАП с. Росоховата
ФАП с. Пархомівка
ФП с. Райки
ФАП с. Кантелина
ФАП с. Кам’яногірка
ФАП с. Слободище
ФАП с. Привільне
ФАП с. Криштопівка
ФАП с. Купчинці
Оснащення закладів
первинної медико-санітарної
допомоги медичним
обладнанням, інвентарем, та
засобами зв'язку відповідно
до табелів оснащення.
1.2.1 Придбання термографа з
контактною цифровою ТКЦ
1.2.2 Придбання електрокардіографів
(3 шт., в т.ч. 1шт. з
дистанційною передачею ЕКГ)
1.2.3 Придбання біохімічного
аналізатора
1.2

20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.
20162018рр.

селищна та
міська
ради, с/г
підприємст
ва та
організації
району

КЗ «ЦПМСД»,

2016р.
20172018рр.
2017р.

районна
державна
адміністра

Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти
Місцевий
бюджет
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти
позабюджетні
кошти

Місцевий
бюджет

пацієнтів в

50,0

50,0

150,0

50,0

50,0

60,0

30,0

30,0

20,0

20,0

50,0

підрозділах Центру,

60,0

60,0

30,0

30,0

20,0

20,0

90,0

50,0

40,0

150,0

60,0

90,0

60,0

30,0

30,0

20,0

20,0

30,0

30,0

60,0

60,0

750,0

структурних

335,0 227,5

покращення умов
праці медичних

187,5

працівників.

Забезпечення ранньої
діагностики

Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет

70,0

70,0

60,0

30,0

Місцевий
бюджет

40,0

захворювань в т. ч.
15,0

40,0

15,0

обстеження молочних

напівавтоматичного.
1.2.4 Придбання інструментів
(пінцети, зажими, шпателя і
т.д.)
1.2.5 Забезпечення структурних
підрозділів засобами
зв’язку(мобільні телефони та
стартові пакети)

ція,
20162018рр.
20162018рр.

фінансове
управління

залоз, діагностика

Місцевий
бюджет

30,0

Місцевий
бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0
хвороб серцево-

5,0

2,5

2,5
судинної системи,

РДА,
своєчасна та якісна

районна

лабораторна

рада,

діагностика.

сільські,
1.3

1.4

1.5

Оснащення структурних
підрозділів КЗ «ЦПМ-СД»
санітарним автотранспортом
відповідно до табеля оснащення
(проведення капітальних
ремонтів автомобілів)
Забезпечення структурних
підрозділів КЗ «ЦПМ-СД»
паливно-мастильними
матеріалами.

Здійснення заходів по
енергозбереженню шляхом
переведення структурних

2016-18

селищна та
міська ради

2016-18рр.

2016р.

КЗ «ЦПМСД», РДА,
рай. рада,

Місцевий
бюджет

180,0

60,0

60,0

60,0

Своєчасне надання
невідкладної допомоги,
обслуговування
викликів

Місцевий
бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

Місцевий
бюджет

60,0

60,0

Забезпечення
своєчасного надання
невідкладної медичної
допомоги,
обслуговування
викликів, забезпечення
виїздів вузьких
спеціалістів в села
району.
Покращення умов для
якісного надання
медичних послуг

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Субвенція
підрозділів КЗ «ЦПМ-СД» на
Білківська
20,0
20,0
Білківської
альтернативні види палива.
сільська
сільської ради
(Білківська АЗПСМ з
рада
електроопалення на опалення
твердопаливним котлом)
Удосконалення системи надання кваліфікованої допомоги сільському та міському населенню
району.
КЗ «ЦПМВсього:
Місцевий 2464,2 610,2 927,0
927,0
СД»,
бюджет
районна
державна
Забезпечення структурних
2016Не потребує додаткового
адміністра
підрозділів КЗ «ЦПМ-СД»
2018рр.
фінансування.
ція,
лікарськими кадрами (заповнення
фінансове
вакантних посад сімейних лікарів)
управління
РДА,
Підвищення професійної
Місцевий
201690,0
30,0
30,0
30,0
районна
підготовки медичних працівників
бюджет
2018рр.
рада,
(курси підвищення кваліфікації,
сільські,
семінари, конференції)
селищна та
Запровадження в практику
Місцевий
201625,0
15,0
5,0
5,0
міська ради
сімейного лікаря новітніх
бюджет
2018рр.
технологій та методик,
впровадження методів
дистанційної діагностики
захворювань
Організація та забезпечення
виїздів вузьких спеціалістів та
сімейних лікарів в населені пункти
району.

2016р.

КЗ «ЦПМСД»

2017

Іллінецька
ЦРЛ
Селищна,
сільські
ради

2018

2.5

Здійснювати заходи щодо
поліпшення медикаментозного
забезпечення та дієтичного
харчування пільгових категорій

20162018рр.

КЗ «ЦПМСД»,
районна
державна

Не потребує додаткового
фінансування.

-

Місцевий
бюджет

900,0

300,0

300,0

300,0

обслуговуючому
населенню,
покращення умов праці
медичному персоналу

Покращення медичного
обслуговування
населення, покращення
якості надання медичних
послуг
Забезпечення
кваліфікованої медичної
допомоги відповідно до
сучасної нормативної
бази
Покращення якості
надання первинної
медичної допомоги
населенню району
Покращення
диспансерного нагляду за
хворими, оздоровлення
виявленої патології

Покращення тривалості
та якості життя
населення, забезпечення
якісного

Забезпечення щорічного
проведення передсезонної
імунопрофілактики грипу та ГРВІ
в групах ризику з охопленням
підлягаючих контингентів до рівня
75%.
Забезпечення своєчасного
проведення щеплень за
епідпоказами (придбання
правцевого анатоксину та інших
імунобіологічних препаратів).

20162018рр.

адміністра
ція,
фінансове
управління
РДА,
районна
рада,
сільські,
селищна та
міська ради
КЗ «ЦПМСД»

20162018рр.

КЗ «ЦПМСД»

Місцевий
бюджет

2.8

Проведення санітарнопросвітницької роботи щодо
здорового способу життя,
профілактики та ранньої
діагностики захворювань.

20162018рр.

КЗ «ЦПМСД»

-

2.9

Забезпечити структурні підрозділи
КЗ
«ЦПМСД»
необхідною

2016-2018рр

КЗ «ЦПМСД»,
районна
державна
адміністра
ція,
фінансове
управління
РДА,
районна

Місцевий
бюджет

населення, в т.ч. постраждалих
учасників антитерористичної
операції при амбулаторному
лікуванні в структурних
підрозділах КЗ «ЦПМ-СД»

2.6

2.7

кількістю
туберкуліну
для
своєчасного
проведення
туберкулінодіагностики
дитячого населення віком до 14
років.

медикаментозного
лікування пільгових
категорій населення, в
т.ч. постраждалих
учасників АТО,
забезпечення
безкоштовного надання
невідкладної медичної
допомоги.
Місцевий
бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

150,0

50,0

50,0

50,0

Не потребує додаткового
фінансування.

420,0

60,0

180,0

180,0

Попередження
пандемічного поширення
грипу, зниження рівня
захворюваності на грип та
ГРВІ серед осіб із груп
ризику.
Попередження
захворювання н правець
та інші інфекції, які
можна попередити
засобами
імунопрофілактики.
Підвищення обізнаності
населення в питаннях
збереження та зміцнення
здоров’я, профілактики та
ранньої діагностики
хвороб.

2.10

3.

Передбачити
кошти
для 2016-2018рр
забезпечення
структурних
підрозділів КЗ
«ЦПМСД»
медикаментами,
перев’язувальним матеріалом,
виробами
медичного
призначення
та
інше,що
фінансуються згідно коду 2220
«
Медикаменти
та
перев’язувальні матеріали», в
т.ч:
- лікарські засоби для надання
невідкладної допомоги
- дезінфекційні засоби
-реактиви для лабораторії
-флюороплівка,
проявник,
фіксаж
-плівка для електрокардіографії
-спирт медичний
-діагностичні тести

рада
КЗ «ЦПМСД»,
районна
державна
адміністра
ція,
фінансове
управління
РДА,
районна
рада

Місцевий
бюджет

849,2

145,2

352,0

352,0

170,0

60,0

55,0

55,0

Місцевий
бюджет

15,0

5,0

5,0

5,0

Створення сучасної
системи інформаційного
забезпечення у сфері
охорони здоров'я району.

Місцевий
бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

Забезпечення санітарно-

Розвиток інформаційно-технологічного забезпечення первинної медичної допомоги

Всього:
3.1

Впровадження сучасних
інформаційних та телемедичних
технологій в діяльність первинної
медико-санітарної допомоги.

20162018рр.

КЗ «ЦПМСД»

3.2

Забезпечення структурних
підрозділи КЗ «ЦПМ-СД»
необхідною оргтехнікою та
сучасними патентноліцензованими інформаційними
комп’ютерними технологіями.

20162018рр.

КЗ «ЦПМСД»,
районна
державна
адміністра
ція,
фінансове
управління
РДА,
районна

Місцевий
бюджет

освітніми матеріалами
ЗОЗ, підприємств,
організацій з метою
своєчасного
інформування населення
стосовно збереження

3.3

Забезпечити інформаційний
супровід санітарно-просвітніх
заходів з питань реформування
первинної медико-санітарної
допомоги, профілактики та
ранньої діагностики захворювань.

20162018рр.

рада
КЗ «ЦПМСД»

Не потребує додаткового
фінансування.

-

здоров'я на 80 % щорічно.
Поширення кращого
досвіду роботи з
реформування системи
охорони здоров'я,
роз’яснення його мети та

3.4

Забезпечити підключення до
мережі Інтернет Іллінецької
амбулаторії ЗПСМ.

2016р.

КЗ «ЦПМСД»

Місцевий
бюджет

5,0

шляхів реалізації,

5,0

надання своєчасних
консультацій на 100 %
щорічно.

Загальний обсяг ресурсів

Голова районної ради

Місцевий (районний) бюджет
Інші місцеві бюджети
(Білківська сільська рада)
Позабюджетні кошти

4174,2
20,0

1235,2 1639,5 1299,5
20,0
-

1415,0

735,0

520,0

160,0

С.Загороднюк

Додаток 2 до рішення 8 сесії
районної ради 7 скликання
від 11.08.2016 року № 148

Ресурсне забезпечення районної Програми «Розвиток первинної
медико – санітарної допомогина засадах сімейної медицини в
Іллінецькому районі на 2016-2018 роки»

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми
1
Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші місцеві
бюджети
(Білківська
сільська рада)
Позабюджетні
кошти

Голова районної ради

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього витрат на
виконання
Програму
(тис. грн.)

2
1990,2

3
2159,5

4
1459,5

5
5609,2

1235,2
20,0

1639,5
-

1299,5
-

4174,2
20,0

735,0

520,0

160,0

1415,0

С.Загороднюк

