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м.Кам’янка 

 

 

 

Про затвердження галузевої програми 

розвитку «Охорона здоров’я» 

Кам’янської об’єднаної територіальної  

громади  на 2019-2021 роки 

 

З метою поліпшення здоров’я населення та забезпечення соціально-

економічного розвитку міста, подальшого удосконалення роботи в галузі 

охорони здоров’я в Кам’янській об’єднаній територіальній громаді   , 

керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

         1. Затвердити  Програму розвитку «Охорона здоров’я» в Кам’янській 

об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2021 роки (далі – Програма, 

додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та управління комунальним майном. 

  

  

  

  

Міський голова                                                                               В.І.Тірон 

  

  

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

                                                                                             від 01.02.2019 № 18-4  

  

  Програма розвитку 

«Охорона здоров’я» Кам’янської об’єднаної територіальної громади    

на 2019-2021 роки 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Галузева програма розвитку «Охорона здоров’я» Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади   на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я визначає 

перспективи розвитку галузі охорони здоров’я в  Кам’янській об’єднаній 

територіальній громаді. 

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, 

економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Кам’янській об’єднаній 

територіальній громаді, метою яких є забезпечення високої працездатності і 

довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо 

впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності 

та смертності. 

Структурна реорганізація сфери охорони здоров’я відповідно до потреб 

населення у різних видах медичної допомоги та створення мережі закладів 

первинного рівня відбувається шляхом реорганізації, перепрофілювання 

частини лікувальних закладів та відкриття нових установ, з метою наближення 

до місця проживання населення.  

Для надання медичної допомоги вторинного рівня в місті збережено структуру 

лікувальних закладів.   

У роботу закладів охорони здоров’я міста впроваджуються сучасні медичні 

технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє 

мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для 

здоров’я середовища на основі наукових досліджень. 

У закладах охорони здоров’я міста використовуються затверджені 

Міністерством охорони здоров’я України стандарти, протоколи щодо 

діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації хворих. 

 2. ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА 



Здоров’я має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий 

аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального 

і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають 

багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення 

підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм. 

Метою нових підходів має бути поліпшення здоров’я населення, зниження 

інвалідності і забезпечення стійкості системи охорони здоров’я, орієнтованих 

на людину. 

 Значне погіршення стану здоров’я населення, яке проявляється у 

несприятливих демографічних показниках, скорочення середньої тривалості 

життя, нерівність у доступності медичної допомоги, що зумовленості, зокрема, 

недоліками в організації охорони здоров’я, потребує суттєвого покращення 

організації охорони здоров’я, підвищення її ефективності та якості. 

Нераціональна організація медичної допомоги та її недостатнє 

фінансування призвели до втрати комплексності та наступності у наданні 

медичної допомоги, формального підходу до здійснення профілактики та 

диспансеризації. Як наслідок, спостерігаються високі показники пізнього 

виявлення тяжких хвороб та ускладнень хронічних захворювань, що зумовлює 

надмірну потребу у дорогому спеціалізованому лікуванні. 

3. МЕТА ПРОГРАМИ  

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика 

захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, 

підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення 

соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я. 

4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ  

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом: 

- оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної 

допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення; 

- підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки 

фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та 

лікування; 

- забезпечення надання населенню міста якісної, доступної та ефективної 

первинної медичної допомоги за місцем проживання; 



- забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері 

репродуктивного здоров’я населення та планування сім’ї відповідно до 

протоколів її надання; 

- забезпечення максимально сприятливих умов для збереження основних 

демографічних показників (зниження смертності, у тому числі малюкової, 

підвищення народжуваності та природного приросту населення); 

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового 

способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів 

масової інформації; 

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань у ранніх 

стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або 

на стадії мінімальних морфологічних змін; 

- активізувати профілактичний напрям дій щодо боротьби з серцево-

судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на 

цукровий діабет, туберкульоз та СНІД; 

- залишити пріоритетними напрямками надання медичної допомоги дітям, 

матерям та населенню похилого віку; 

- збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я; 

- соціальних захист працівників закладів охорони здоров’я.  

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ  

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за рахунок 

коштів медичної субвенції,коштів міського бюджету, співфінансування 

районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. Фінансування заходів 

Програми здійснюється у  межах видатків, що передбачаються у державному, 

міському бюджетах головних розпорядників коштів, відповідальних за їх 

виконання. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного 

періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів 

визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету. 

  

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  



Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням 

здійснює Кам’янська міська рада. 

Виконавці Програми щороку до 15 січня надають Кам’янській  міській раді 

інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік. 

  

 


