ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ята сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
23.12.2021

Ужгород

№ 514

Про Програму розвитку та
підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я Закарпатської
обласної ради на 2022 – 2026 роки
Відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я», статті 90 Бюджетного кодексу України,
статті 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення» та інших нормативно-правових актів, з метою
забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я,
поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Закарпатської
області, підтримки медичних працівників, впровадження нової моделі
ведення господарської діяльності в медичній галузі, враховуючи висновки та
рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022 – 2026 роки (далі –
Програма), що додається.
2. Закарпатській обласній державній адміністрації щорічно надавати
обласній раді звіт про виконання заходів Програми до 15 лютого.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації та постійну комісію
обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального
захисту населення, учасників АТО/ООС.
Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
23.12.2021 № 514
ПРОГРАМА
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я
Закарпатської обласної ради на 2022 – 2026 роки
1. Загальні положення
Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність,
ресурсна забезпеченість та своєчасність надання медичної допомоги є
основою для забезпечення високого рівня здоров’я та поліпшення якості
життя населення.
Головною метою діяльності галузі охорони здоров'я області є
наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств
населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань,
підвищення рівня ефективності використання ресурсів, формування
мотивації до здорового способу життя населення та поліпшення
демографічної ситуації.
Важливою складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної
допомоги населенню області є медична допомога, що здійснюється у
закладах охорони здоров’я, які надають медичні послуги спеціалізованої та
високоспеціалізованої допомоги на території області.
Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення
потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій,
поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я,
удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та
умовах стаціонарних відділень закладів охорони здоров’я і здійснення
невідкладних заходів.
Формування медичної інфраструктури в єдиному госпітальному окрузі
на території Закарпатської області, у тому числі в об’єднаних територіальних
громадах, є наслідком медичної реформи. Варто враховувати, що згідно з
реформою пацієнт має право вільно обирати лікаря, а медичний заклад –
укладати контракти з державою для так званої подушної оплати медичних
послуг за принципом «гроші ходять за пацієнтом». З цього випливає, що
обов’язком органів місцевого самоврядування є створення комфортних умов
для лікування пацієнтів у закладах охорони здоров’я, які надають послуги на
їх території.
2. Мета Програми
Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня
здоров’я жителів області, незалежно від віку, статі, соціального статусу,
зміцнення і охорони здоров’я людей протягом усього життя. Забезпечення
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зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення
шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи
надання доступної і високоякісної спеціалізованої та високоспеціалізованої
допомоги, поліпшення фінансового забезпечення комунальних закладів
охорони здоров’я області.
В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування
галузі охорони здоров’я необхідно забезпечити потреби громадян у всіх
видах спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму
Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022 – 2026 роки (далі –
Програма) розроблена на підставі статті 18 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я», статті 90 Бюджетного кодексу
України, статті 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» та інших нормативно-правових актів,
з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я.
Актуальність Програми продиктована необхідністю забезпечення
якісною
та доступною високоспеціалізованою медичною допомогою
населення області, в тому числі екстреною та реабілітаційною. Це дасть
можливість модернізувати галузь охорони здоров’я області, впровадити
інноваційні методи лікування, необхідні ІТ-рішення, оптимізувати системи
взаємодії між структурними підрозділами, ввести новітні медичні технології
діагностичного та лікувального процесів, придбати предмети, матеріали,
обладнання та інвентар, медикаменти та перев’язувальні матеріали, оплатити
послуги, у тому числі комунальні, підвищити оплату праці медичних
працівників та фахівців з реабілітації, використати сучасне обладнання із
сучасними медичними технологіями, впровадити системи безпеки пацієнтів
під час перебування у медичному закладі, підвищити рівень інформаційної
підтримки процесів управління закладом охорони здоров’я.
З 1 квітня 2020 року лікарні отримують від НСЗУ кошти за медичні
послуги, надані конкретному пацієнту, реалізовано принцип «гроші ходять за
пацієнтом», а пацієнт отримує перелік гарантованих медичних послуг і
вільний вибір лікаря спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної
допомоги.
Оскільки місце реєстрації жодним чином не впливає на те, де людина
зможе лікуватися, критерієм вибору місця надання послуги буде наявність
медичного обладнання, якість надання послуги та комфорт. А відтак,
ефективні лікарні, яких обиратимуть пацієнти, зможуть збільшити своє
фінансування.
Прийняття Програми створює правові засади для запровадження
фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету, які
допомагатимуть медичним закладам розвиватись, підвищувати рівень сервісу
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і створювати комфортні умови як для пацієнтів, так і для роботи медичних
працівників.
А пацієнти відчуватимують, що їх здоров’я та інтереси стоять у
пріоритеті.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки та етапи виконання Програми
Реалізація заходів Програми дасть змогу поліпшити стан здоров’я
населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити
потреби в ефективній, якісній і доступній медичній допомозі, забезпечити
справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я, досягти цілей
відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я,
передбачених стратегією «Здоров’я для всіх».
Програма реалізується в один етап. Строк реалізації Програми – п’ять
років (2022 – 2026 роки).
5. Перелік завдань та напрямів діяльності Програми
Завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики
збереження та зміцнення здоров’я населення, профілактики захворювань,
створення системи охорони здоров’я, яка відповідає потребам населення
регіону.
Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними
напрямами надання субвенцій для розвитку та підтримки закладів охорони
здоров’я, які надають медичні послуги населенню області, для забезпечення
їх сталої та ефективної роботи, а саме:
1.
Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню
області.
2.
Забезпечення керованості процесу реформування і діяльності
медичної допомоги, підвищення оплати праці медичних працівників та інших
працівників.
3. Інформаційна підтримка й супровід перетворень; сприяння
формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості,
владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я;
впровадження та підтримка електронної системи ведення медичної
документації, створення електронного реєстру пацієнтів, збору та обробки
статистичної інформації.
4. Забезпечення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням та
інвентарем, виробами медичного призначення та іншими необхідними
засобами.
5. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я, які надають медичні послуги жителям області.
6. Фінансування видатків на оплату комунальних послуг та
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енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в
управлінні обласної ради, для забезпечення надання медичних послуг за
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення,
7. Співфінансування інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я,
у тому числі проєктів міжнародного співробітництва та партнерства, з метою
вивчення та запровадження в діяльність комунальних підприємств та закладів
охорони здоров'я Закарпатської обласної ради кращого світового досвіду
організації третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
6. Результати реалізації Програми
Очікується, що реалізація заходів Програми (згідно з додатком до
Програми) дозволить:
1.
Підвищити якість та доступність медичної допомоги населенню
області з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
2.
Створити умови для стабільної роботи закладів охорони здоров’я
при здійсненні своєї діяльності.
3.
Забезпечити створення належних фінансових, професійних,
соціально-побутових умов для залучення молодих спеціалістів з медичною
освітою.
4.
Надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування
населенню.
5.
Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при
наданні медичних послуг тощо.
6.
Підвищити ефективність роботи комунальних підприємств та
закладів охорони здоров'я Закрпатської обласної ради.
7.
Сформувати доступну та дієву систему надання населенню
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється
обласною державною адміністрацією та постійною комісією обласної ради з
питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення,
учасників АТО/ООС.
Організація виконання Програми покладається на департамент охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
Відповідальний виконавець Програми – департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації – до 20 січня року, наступного за звітним,
подає структурному підрозділу з питань економіки обласної державної
адміністрації узагальнений річний звіт про виконання Програми.
Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації звітує
про виконання Програми перед обласною радою щороку до 15 лютого.

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я
Закарпатської обласної ради на 2022 – 2026 роки
Департамент
охорони
здоров’я
Закарпатської обласної державної
адміністрації
2. Розробник Програми
Департамент
охорони
здоров’я
Закарпатської обласної державної
адміністрації
3. Співрозробники Програми
Комунальні
заклади
охорони
здоров’я Закарпатської обласної
ради
4. Відповідальний
виконавець Департамент
охорони
здоров’я
Програми та головний розпорядник Закарпатської обласної державної
коштів
адміністрації
5. Співвиконавці Програми
Комунальні
заклади
охорони
здоров’я Закарпатської обласної
ради
6. Термін реалізації Програми
2022 – 2026 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть Обласний бюджет
участь у виконанні Програми
8. Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, усього
977200,0 тис. грн
8.1. у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету,
обласного бюджету,
977200,0 тис. грн
інших місцевих бюджетів,
інших джерел фінансування.
1.

Ініціатор розроблення Програми

Заступник голови ради

Василь ДЕМ’ЯНЧУК

Додаток 2
до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської обласної ради
на 2022 – 2026 роки
тис. грн

Обсяг
коштів,
які
пропонується залучити
на виконання Програми

Усього витрат
на виконання
Програми

Етапи виконання Програми
2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

2026 рік

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
державний бюджет

244800,0

180700,0

183800,0

183900,0

184000,0

977200,0

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

244800,0
-

180700,0
-

183800,0
-

183900,0
-

184000,0
-

977200,0
-

-

-

-

-

-

-

інші місцеві бюджети
інші джерела
Заступник голови ради

Василь ДЕМ’ЯНЧУК

Додаток 3
до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022 - 2026 роки

№
з/п
1

1.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Забезпечення
фінансування
поточних
видатків
комунальних
закладів охорони
здоров’я

Перелік заходів Програми

3
1.1. Здійснення поточних
видатків закладів охорони
здоров’я, комунальних
некомерційних
підприємства, які не
уклали договори з
Національною службою
здоров’я України (на
заробітну плату з
нарахуванням, придбання
предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю,
медикаментів та
перев’язувальних
матеріалів, продуктів
харчування тощо)

Разом по заходу 1

Строк
виконання заходу
4
2022 –
2026
роки

Виконавці

5
Департамент охорони
здоров’я обласної
державної адміністрації,
комунальні заклади та
установи охорони
здоров’я обласної ради;
комунальні
некомерційні
підприємства, які не
уклали договори з
Національною службою
здоров’я України:
«Закарпатська обласна
станція переливання
крові», «Обласний
будинок дитини»,
«Обласний центр
медико - соціальної
експертизи»,
«Закарпатське обласне
бюро судово - медичної
експертизи», КУ «База
спеціального медичного
постачання
департаменту охорони
здоров’я»

Джерела
фінансування
6
Обласний
бюджет

(тис.грн)
Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн
Очікуваний результат
2023
2024
2025
2022
2026
рік
рік
рік
рік
рік
7
25000,0

8
27000,0

9
10
11
12
30000,0 30000,0 30000,0 Створення належних
умов
функціонування
комунальних закладів
охорони здоров’я
комунальних
некомерційних
підприємств, які не
уклали договори з
Національною
службою здоров’я
України

25000,0

27000,0 30000,0

30000,0 30000,0

2
2

Забезпечення
фінансування
(надання
підтримки)
комунальних
некомерційних
підприємств
обласної ради за
рахунок коштів
обласного
бюджету понад
обсяг,
передбачений
програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення

1.2. Здійснення поточних
видатків закладів охорони
здоров’я – комунальних
некомерційних
підприємств, у тому числі:
на заробітну плату з
нарахуванням, придбання
предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю,
медикаментів та
перев’язувальних
матеріалів, продуктів
харчування тощо

2022 –
2026
роки

Департамент охорони
здоров’я обласної
державної
адміністрації,
комунальні
некомерційні
підприємства охорони
здоров’я обласної ради

Обласний
бюджет

Разом по заходу 2

3.

Розвиток медичних
комунальних
некомерційних
підприємств
(Забезпечення
оновлення
матеріально-технічної
бази комунальних
закладів охорони
здоров’я
Закарпатської
обласної ради для
реалізації державних
гарантій медичного
обслуговування
населення за
програмою медичних
гарантій для
спеціалізованої та
високоспеціалізованої
медичної допомоги в
області)

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0 50000,0 Надання підтримки
комунальним
некомерційним
підприємствам для
забезпечення надання
медичних послуг за
програмою
державних гарантій
медичного
обслуговування
населення

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

3.1. Забезпечення
розвитку
високотехнологічних та
високоспеціалізованих
методів діагностики та
лікування (придбання
медичного, та іншого
необхідного обладнання
і предметів
довгострокового
користування)

2022 –
2026 роки

Департамент охорони
здоров’я обласної
державної
адміністрації,
комунальні
некомерційні
підприємства,
комунальні заклади та
установи охорони
здоров’я обласної ради

Обласний
бюджет

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,
0

Оновлення
матеріально-технічної
бази закладів та
придбання
обладнання,
необхідного для
надання медичних
послуг відповідно до
Програми медичних
гарантій

3.2 Проведення
капітальних ремонтів,
будівництва та
реконструкцій будівель
і споруд комунальних

2022 –
2026 роки

Департамент охорони
здоров’я обласної
державної
адміністрації,
комунальні

Обласний
бюджет

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,
0

Приведення існуючих
будівель і споруд
закладів охорони
здоров'я, що надають
спеціалізовану та

3
закладів охорони
здоров’я

некомерційні
підприємства
Закарпатської обласної
ради

високоспеціалізовану
допомогу, до
Державних
санітарних норм і
правил з урахуванням
потреб населення у
медичному
обслуговуванні,
необхідності
забезпечення
належної якості
такого
обслуговування,
своєчасності,
доступності для
громадян

Разом по заходу 3

4.

Забезпечення заходів з
реорганізації закладів
охорони здоров’я

4.1. Забезпечення
заходів з реорганізації
комунальних закладів
охорони здоров’я, які є
об’єктами права
спільної власності
територіальних громад
сіл, селищ, міст, що
перебувають в
управлінні обласних
рад, для забезпечення
надання медичних
послуг за програмою
державних гарантій
медичного
обслуговування
населення

100000,0

2022 рік

Департамент охорони
здоров’я обласної
державної
адміністрації,
комунальні
некомерційні
підприємства
Закарпатської обласної
ради

Обласний
бюджет

Разом по заходу 4

5

Реалізація державної
політики з питань
медичної статистики
на території області

5.1 Інформаційноаналітичне
забезпечення процесу
управління охороною
здоров'я області

100000,0 100000,0

100000,0 100000,0

Створення
спроможної мережі
закладів охорони
здоров’я області

15000,0

15000,0
2022 –
2026
роки

Департамент охорони
здоров’я обласної
державної
адміністрації,
комунальні

Обласний
бюджет

2500,0

2700,0

2800,0

2900,0

3000,0

Формування єдиного
медичного
інформаційного
простору на території

4
5.2 Централізований
збір звітної та
адміністративної
інформації від закладів
охорони здоров'я
незалежно від форм
власності, обробка та
аналіз показників стану
здоров'я населення,
ресурсів охорони
здоров'я та діяльності
медичних закладів

некомерційні
підприємства
«Закарпатський
обласний центр
громадського
здоров’я»,
«Закарпатська обласна
клінічна лікарня ім.
А.Новака»
Закарпатської обласної
ради

області

Разом по заходу 5

6

Формування та
збереження
інтелектуального
потенціалу медичної
галузі

Організація
ефективного
використання
вітчизняних та світових
ресурсів інформації (в
медичній бібліотеці) у
тому числі: на основі
впровадження новітніх,
інноваційних
технологій у систему
охорони здоров'я

Разом по заходу 6

2500,0

2022 –
2026
роки

Департамент охорони
здоров’я обласної
державної
адміністрації,
комунальні
некомерційні
підприємства
«Закарпатський
обласний центр
громадського
здоров’я»,
«Закарпатська обласна
клінічна лікарня
ім.А.Новака»
Закарпатської обласної
ради

2700,0

2800,0

2900,0

3000,0
Забезпечення
інформаційних
потреб спеціалістів
(медиків) на засадах
доступності,
оперативності та
комфортності

Обласний
бюджет

800,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

800,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5

7.

Забезпечення
співфінансування
міжнародних
проєктів відповідно
до грантових угод
між донорами або
виконавцем та
реципієнтом про
передачу
фінансових
ресурсів (грантів) у
національній чи
іноземній валюті в
рамках проєкту
(програми)

7.1 Співфінансування проєкту
«Зменшення ризику епідемії
туберкульозу на прикордонних
територіях України і Польщі
шляхом будівництва
туберкульозної лікарні на 100
ліжок у Закарпатській області
та впровадження інноваційних
методів моніторингу,
профілактики і лікування
туберкульозу» в рамках
Програми транскордонного
співробітництва Польща –
Білорусь – Україна 2014–2020,
грантовий договір №
PLBU.03.01.00-UA-0010/17-00

7.2 Співфінансування проєкту
«Туберкульоз без кордонів» за
Програмою транскордонного
співробітництва ENI HungarySlovakia-Romania-Ukraine
Programme 2014-2020
HUSKROUA/1901/8.2/0067
згідно з Грантовим контрактом
від 30.06.2021 з Міністерством
зовнішніх справ і торгівлі
(Будапешт, Угорщина)
(Рентгенодіагностичний
комплекс (часткова оплата))

2022 рік

2022 рік

Разом по заходу 7
РАЗОМ за Програмою

Заступник голови ради

Департамент охорони
здоров’я обласної
державної
адміністрації,
комунальне
некомерційне
підприємство
«Обласний клінічний
фтизіопульмонологічний лікувальнодіагностичний центр»
Закарпатської обласної
ради

Департамент охорони
здоров’я обласної
державної
адміністрації,
комунальне
некомерційне
підприємство «Обласна
дитяча лікарня»
Закарпатської обласної
ради

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Забезпечення виконання
заходів проєкту
«Зменшення ризику
епідемії туберкульозу
на прикордонних
територіях України і
Польщі шляхом
будівництва
туберкульозної лікарні
на 100 ліжок в
Закарпатській області та
впровадження
інноваційних методів
моніторингу,
профілактики і
лікування
туберкульозу» в рамках
Програми
транскордонного
співробітництва Польща
– Білорусь – Україна
2014–2020

50000,0

Забезпечення
виконання заходів
проєкту «Туберкульоз
без кордонів» за
Програмою
транскордонного
співробітництва ENI
Hungary-SlovakiaRomania-Ukraine
Programme 2014-2020
HUSKROUA/1901/8.2
/0067

1500,0

51500,0
244800,0

180700,0 183800,0 183900,0 184000,0

Василь ДЕМ’ЯНЧУК

