ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
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Проект № 74
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «___» ___________ 2016 року

№______

Про затвердження Програми економічного
і соціального розвитку галузі охорони
здоров'я м. Кіровограда на 2016 рік
Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, пунктом 22 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку галузі
охорони здоров'я м. Кіровограда на 2016 рік, що додається.
2. Включити Програму економічного і соціального розвитку галузі
охорони здоров'я м. Кіровограда на 2016 рік до Програми економічного і
соціального розвитку м. Кіровограда на 2016 рік та основних напрямків
розвитку на 2017 і 2018 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова

Бондарь 24 45 11

А. Райкович
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Програма
економічного
і соціального розвитку галузі охорони
здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік (далі — Програма) спрямована на
реалізацію положень Конституції України та Закону України "Основи
законодавства України про охорону здоров’я" щодо забезпечення доступної
кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові міста Кіровограда,
запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у
сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу
життя.
І. Характеристика сучасного стану галузі охорони здоров’я
Медичну допомогу населенню міста надають 13 закладів охорони
здоров’я (2 поліклініки, 3 стоматологічні поліклініки, 1 амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини, 3 лікарні, 2 пологові будинки, 2 центри
первинної медико-санітарної допомоги) та 1 державний
заклад
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України», в яких
працює 2898 медичних працівників, у тому числі: лікарів – 615, середніх
медичних працівників – 1580, молодших медичних працівників – 703.
Укомплектованість лікарськими кадрами по місту Кіровограду останні
п’ять років залишається стабільно недостатньо та у 2015 році складала 72,1 %
від потреби, тому однією з провідних проблем у галузі залишається дефіцит
лікарів, особливо лікарів загальної практики-сімейної медицини.
Незадовільний стан здоров’я населення характеризується низьким
рівнем народжуваності, високою смертністю, від’ємним природним
приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб.
Протягом останніх 5 років спостерігається від’ємний приріст населення:
кількість новонароджених у місті Кіровограді практично стабільна або
незначне зростання, але кількість померлих осіб щороку переважає.
Ліжковий фонд комунальних закладів на кінець 2015 року складає
1105 ліжок.
На тлі несприятливих демографічних змін відбувається подальше
погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових
групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хвороб системи
кровообігу, злоякісних новоутворень, хронічних обструктивних хвороб
легень, цукрового діабету та рівнів первинної інвалідності дитячого та
дорослого населення працездатного віку.
Серед хвороб населення міста Кіровограда у 2015 році перше місце
займають хвороби системи кровообігу – 34,9 %, на другому місці є хвороби
органів дихання – 20,8 %, на третьому – хвороби органів травлення – 9,9 %.
Протягом останніх п’яти років показники захворюваності населення
міста на злоякісні новоутворення залишаються стабільно високими та
перевищують середньообласні та середньоукраїнські показники (у 2015 році
захворюваність по місту складає 453,1 на 100 тисяч населення у порівнянні з
середньоукраїнським показником - 313,5 та середньобласним – 448,0 за
2014 рік).
Зростання поширеності хвороб та захворюваності серед населення міста
призводить до стабільно високих показників первинної інвалідності. Так,
рівень первинної інвалідності дитячого населення міста Кіровограда
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перевищує середньообласний і за 2015 рік становить 30,46 на 100 тисяч
дитячого населення проти 23,58 за 2014 рік. Стабільно високий показник
первинного виходу на інвалідність серед працездатного населення за 2015 рік
– 52,0 особи на 100 тисяч населення відповідного віку проти 52,1 за 2014 рік.
Щороку видатки на фінансування галузі збільшуються з 84,3 млн. грн. у
2008 році до 198,9 млн. грн у 2015 році, але з урахуванням підвищення
заробітної плати, цін та тарифів коштів для забезпечення повної потреби
закладів постійно не вистачає.
ІІ. Головні проблеми розвитку галузі:
1. Погіршення загального стану здоров’я населення міста.
2. Низька якість системних профілактичних медичних оглядів
населення міста, як наслідок — виявлення хвороб на пізніх стадіях.
3. Відсутність у лікувально-профілактичних закладах комунальної
власності міста повноцінної служби для догляду та підтримки паліативних
хворих.
4. Недостатній рівень кадрового забезпечення лікарями лікувальнопрофілактичних закладів первинної ланки.
5. Недостатній
рівень
матеріально-технічного
забезпечення
лікувально-профілактичних закладів міста, в тому числі необхідним
лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом.
6. Незадовільний санітарно-технічний стан будівель лікувальнопрофілактичних закладів комунальної власності міста.
7. Недостатній рівень пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я
комунальної власності міста.
8. Низький
рівень
забезпеченості комп’ютерною технікою,
сертифікованими програмними продуктами.
ІІІ. Мета Програми у галузі охорони здоров’я на 2016 рік
Метою програми економічного і соціального розвитку галузі охорони
здоров`я міста Кіровограда на 2016 рік є профілактика та раннє виявлення
захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і, як наслідок,
збереження та зміцнення здоров'я населення міста Кіровограда, зниження
смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної
допомоги.
IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2016 рік:
1. Підвищення якості та доступності медичної допомоги завдяки
впровадженню новітніх технологій.
2. Зниження рівня захворюваності та смертності населення,
забезпечення профілактичного спрямування та пропагування здорового
способу життя.
3. Відкриття повноцінного відділення паліативного лікування на базі
комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда.
4. Покращення
матеріально-технічного
стану
лікувальнопрофілактичних закладів комунальної власності міста.
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5. Забезпечення
закладів охорони здоров'я міста сучасним
діагностичним, медичним та іншим обладнанням.
6. Забезпечення житлом медичних працівників з метою підвищення
кількісного та якісного кадрового забезпечення.
7. Створення електронного реєстру пацієнтів.
8. Завершення будівництва хірургічного корпусу міської лікарні
швидкої медичної допомоги.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі
1. Забезпечення своєчасного виявлення серед населення міста хвороб
на ранніх стадіях розвитку.
2. Проведення поточних та капітальних ремонтів з метою
забезпечення належного санітарно-технічного стану приміщень і будівель
лікувально-профілактичних закладів міста.
3. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним
лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом.
4. Запровадження системи електронного документообігу, зокрема
електронного обігу медичних форм та створення електронного реєстру
пацієнтів.
5. Підвищення рівня збереження енергоресурсів у лікувальнопрофілактичних закладах міста.
6. Створення систем забезпечення пожежної безпеки та забезпечення
екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства.
7. Оптимізація організації та механізму фінансування системи надання
медичної допомоги у місті Кіровограді, спрямованої на покращення якості та
доступності медичної допомоги населенню.
8. Забезпечення житлом медичних працівників шляхом реконструкції
наявних вільних площ під житлові.
Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку.
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:
1. Покращити забезпеченість населення лікарями на 3 відсотки.
2. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від
хронічних неінфекційних захворювань до 2017 року на 3 відсотки.
3. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності населення
від серцево-судинних хвороб на 3 відсотки.
4. Стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності немовлят
на 3 відсотки.
5. Підвищити рівень ранньої діагностики захворювань при проведенні
профілактичних оглядів населення до 26 відсотків.
6. Досягти тенденції до зростання кількості пролікованих у денних
стаціонарах поліклінік на 5 відсотків.
Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

О. Макарук

Додаток
до Програми економічного і соціального
розвитку галузі охорони здоров’я
м. Кіровограда на 2016 рік
Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я
м. Кіровограда на 2016 рік
№
з/п
1
1

2

Зміст завдання
2
Покращення
санітарно-технічного
стану приміщень
лікувальнопрофілактичних
закладів міста

Всього
Зміцнення
матеріально-технічної
бази лікувальнопрофілактичних
закладів міста

Найменування заходу
Програми

Термін виконання та
виконавці

3
1.1. Забезпечення проведення
поточних ремонтів приміщень
та комунікацій лікувальнопрофілактичних закладів міста

4
Протягом 2016 року.
Лікувальнопрофілактичні заклади
комунальної власності
міста

1.2. Забезпечення проведення
капітальних ремонтів
приміщень та комунікацій
лікувально-профілактичних
закладів міста

Протягом 2016 року.
Лікувальнопрофілактичні заклади
комунальної власності
міста

Забезпечення сучасним
лікувально-діагностичним
медичним та іншим
обладнанням лікувальнопрофілактичних закладів
міста

Протягом 2016 року.
Лікувальнопрофілактичні заклади
комунальної власності
міста

Міський бюджет (тис. грн)
Спеціальний фонд
Очікувані
КЕКВ
Загальний
Всього
Власні
Бюджет
результати
фонд
надходження розвитку
5
6
7
8
9
10
2210 Поліпшення
2240 санітарнотехнічного стану
42,7
337,9
380,6
згідно санітарних
норм
1070,0

1070,0

1450,6

42,7

337,9

3132

1070,0
3110

1132,0

198,5

933,5

Поліпшення
якості надання
медичної
допомоги та
лікування
захворюваності
населення міста

2
Продовження додатку
1
3

4

5

6

2
Забезпечення
належного
протипожежного
стану в закладах
охорони здоров’я
Підвищення рівня
збереження
енергоресурсів

Забезпечення
доступності інвалідів
та інших
маломобільних груп
населення до закладів
охорони здоров'я
міста.

Запровадження
електронного реєстру
пацієнтів

3
Виконання протипожежних
заходів (придбання та
перезарядка засобів
первинного пожежогасіння,
встановлення та ремонт
пожежних сигналізацій та ін.)
Придбання
енергозберігаючих ламп та
приладів обліку
енергоресурсів, проведення їх
повірки
Облаштування пандусів до
приміщень лікувальнопрофілактичних закладів
міста:
дитяча міська
поліклініки № 1;
міська стоматологічна
поліклініка № 1;
жіноча консультація № 1
пологового будинку № 1
Придбання комп’ютерної
техніки та програмного
забезпечення

РАЗОМ

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

4
Протягом 2016 року.
Лікувальнопрофілактичні заклади
комунальної власності
міста
Протягом 2016 року.
Лікувальнопрофілактичні заклади
комунальної власності
міста
Протягом 2016 року.
Лікувальнопрофілактичні заклади
комунальної власності
міста

Протягом 2016 року.
Лікувальнопрофілактичні заклади
комунальної власності
міста

5

6

7

8

376,4

219,5

121,9

35,0

17,4

9,4

8,0

9
2240
3132

10
Поліпшення
протипожежного
стану закладів

2210
3110

Скорочення
споживання
енергоресурсів

3132

Створення
безперешкодного
життєвого
середовища

140,0

140,0

3110
817,2

3933,6

271,6

47,2

770,0

713,5

2948,5

О. Макарук

