УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 28 лютого 2017 року

№ 87

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради
«Про затвердження Програми
розвитку галузі охорони здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки»
Керуючись ст. 140, 143 Конституції України, підпунктом 1 п. «а»
ст. 27, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про
затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького
на 2017-2020 роки», що додається.
2. Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.

Секретар міської ради

Бондарь 24 45 11

А. Табалов

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
28 лютого 2017 № 87
Проект
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «____» _______ 2017 року

№ _______

Про затвердження Програми розвитку
галузі охорони здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки
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 розвитку галузі охорони здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки, що додається.
2. Включити Програму розвитку галузі охорони здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки до Програми економічного і
соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів
розвитку на 2016 і 2017 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 Дзюбу Н. Є.

Міський голова

Бондарь 24 45 11

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
«____» ________ 2017
№ _______

ПРОГРАМА
розвитку галузі охорони здоров’я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки

м. Кропивницький - 2017

І. Загальні положення
Програма розвитку галузі охорони здоров'я міста Кропивницького на
2017-2020 роки (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 Кропивницького, запровадження
нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони
здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя.
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.
Незадовільний стан здоров’я населення проявляється у низькій
народжуваності порівняно з високим рівнем смертності, від'ємному
природному прирості населення, а також високому рівні поширеності хвороб.
Протягом останніх 5 років спостерігається від’ємний приріст
населення: кількість новонароджених у місті Кропивницькому практично
стабільна або незначне зростання, але кількість померлих осіб щороку
переважає.
Ліжковий фонд комунальних закладів на кінець 2016 року складає
1000 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 Кропивницького 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 Кропивницького
перевищує середньообласний і за 2015 рік становить 30,46 на 100 тисяч
дитячого населення проти 23,58 за 2014 рік. Стабільно високий показник
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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.

ІІ. Головні проблеми розвитку галузі
Кризові явища в соціально-економічному житті України призвели до
недостатнього фінансування галузі охорони здоров'я країни та
м. Кропивницького зокрема. У цій ситуації найбільше страждають
малозахищені верстви населення, інваліди та діти-інваліди, яким необхідно
пожиттєво, в амбулаторних та побутових умовах, щоденно використовувати
технічні та інші засоби медичного призначення.
Основними проблемами в місті, на розв’язання яких спрямована
Програма, є:
погіршення загального стану здоров’я населення міста;
низька якість системних профілактичних
медичних
оглядів
населення міста, як наслідок — виявлення хвороб на пізніх стадіях;
недостатній рівень кадрового забезпечення лікарями лікувальнопрофілактичних закладів первинної ланки;
недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення лікувальнопрофілактичних закладів міста, в тому числі необхідним лікувальнодіагностичним обладнанням та санітарним транспортом;
незадовільний санітарно-технічний стан будівель лікувальнопрофілактичних закладів комунальної власності міста;
недостатній рівень пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я
комунальної власності міста;
низький
рівень
забезпеченості
комп’ютерною
технікою,
сертифікованими програмними продуктами;
стабільно високий показник первинного виходу на інвалідність
дитячого населення та дорослого населення в працездатному віці;
кількість хворих з важкими невиліковними недугами, що потребують
тривалого догляду та паліативного лікування, яка зростає з року в рік.
ІІІ. Мета Програми на 2017 рік
Метою Програми є профілактика та раннє виявлення захворювань,
зниження захворюваності, інвалідності і, як наслідок, збереження та
зміцнення здоров'я населення міста Кропивницького, зниження смертності
населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.
IV. Основні завдання та заходи щодо реалізації пріоритетів
розвитку галузі на 2017 рік
Для досягнення визначеної мети мають бути вирішені основні завдання
Програми, а саме:
підвищення якості та доступності медичної допомоги завдяки
впровадженню новітніх технологій;
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підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної
підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб,
діагностики та лікування;
зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення
профілактичного спрямування та пропагування здорового способу життя;
забезпечення пільгових категорій населення, в першу чергу дітей,
лікарськими засобами згідно з чинним законодавством;
забезпечення лікарськими засобами та продуктами харчування
ветеранів війни та дітей пільгових категорій у разі стаціонарного лікування;
запровадження щорічного безкоштовного медичного огляду усіх
жителів міста;
надання пільгової стоматологічної допомоги мешканцям міста;
забезпечення дітей сучасними видами медичної допомоги, засобами
лікування і відновлення здоров’я;
удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо
запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться
засобами імунопрофілактики;
зниження рівнів захворюваності населення на дифтерію, правець,
кашлюк, гемофільну інфекцію, туберкульоз, кір, краснуху, епідемічний
паротит та вірусний гепатит В;
забезпечення
щорічного
проведення
передсезонної
імунопрофілактики грипу серед контингентів медичного та епідемічного
ризику;
проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень і будівель
лікувально-профілактичних закладів міста;
забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним
лікувально-діагностичним обладнанням та санітарним транспортом;
запровадження системи електронного документообігу, зокрема
електронного обігу медичних форм та створення електронного реєстру
пацієнтів;
підвищення рівня збереження енергоресурсів у лікувальнопрофілактичних закладах міста;
створення систем забезпечення пожежної безпеки та забезпечення
екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства;
забезпечення житлом медичних працівників шляхом реконструкції
наявних вільних площ під житлові.
Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку.
V. Критерії ефективності виконання Програми
У результаті реалізації Програми очікується:
покращити забезпеченість населення лікарями на 3 відсотки;
стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від
хронічних неінфекційних захворювань до 2017 року на 3 відсотки;
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;
підвищити рівень ранньої діагностики захворювань при проведенні
профілактичних оглядів населення до 26 відсотків;
досягти тенденції до зростання кількості пролікованих у денних
стаціонарах поліклінік на 5 відсотків.
VІ. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням
охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.
Основні форми контролю щодо реалізації заходів та досягнення
показників Програми:
щомісячна звітність головних лікарів лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста про стан виконання відповідних заходів
Програми та надання управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської
ради інформації про хід її виконання;
щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на
засіданнях колегії управління охорони здоров’я Кіровоградської міської
ради.

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

О. Макарук

Додаток 1
до Програми розвитку галузі охорони здоров’я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки
Заходи щодо реалізації Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 роки

№ з/п

Зміст завдання

1
1

2
Забезпечення
раннього виявлення
захворювань шляхом
проведення
профілактичного
медичного огляду
жителів міста з
використанням
скринінгових методів

Найменування заходу

Термін виконання та

Вид

Програми

виконавці

бюджету

3
4
1.1. Забезпечення ФГ, Р- Протягом 2017-2020 років.
плівки та реактивів для Р- КЗ "Поліклінічне об'єднання
кабінетів
м. Кіровограда";
КЗ "Центральна міська
лікарня м. Кіровограда";
Дитяча міська
поліклініка № 1
1.2. Забезпечення ЕКГПротягом 2017-2020 років.
плівкою для проведення Лікувально-профілактичні
ЕКГ-діагностики осіб
заклади комунальної
старше 40 років
власності міста
1.3. Забезпечення
витратними матеріалами
для проведення УЗД
органів черевної
порожнини та УЗД
простати у чоловіків
старше 40 років

Протягом 2017-2020 років.
КЗ "Центральна міська
лікарня м. Кіровограда";
КЗ "Поліклінічне об'єднання
м. Кіровограда";
КЗ "Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної
допомоги"
1.4. Забезпечення
Протягом 2017-2020 років.
витратними матеріалами Лікувально-профілактичні
оглядових кабінетів
заклади комунальної
(рукавички, гінекологічні власності міста
набори)

В тому числі по роках
Всього

Очікувані

2017

2018

2019

2020

результати
11
Виявлення
захворювань
на
ранніх
стадіях,
проведення
своєчасного
лікування,
зниження
показника
інвалідності
та
смертності

5

6

7

8

9

10

ЗФ

3189,2

736,1

776,6

817,0

859,5

ЗФ

124,5

28,7

30,3

31,9

33,6

ЗФ

86,7

20,0

21,1

22,2

23,4

ЗФ

459,1

106,0

111,8

117,6

123,7

2
Продовження додатка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.5. Забезпечення
витратними матеріалами
для проведення аналізу на
ПСА чоловіків старше
40 років
1.6. Забезпечення
витратними матеріалами
(диски) кабінету
мамографії
1.7. Забезпечення
витратними матеріалами
лабораторій для
проведення ЗАК, ЗАС,
визначення рівня глюкози
1.8. Придбання витратних
матеріалів для визначення
глікозильованого
гемоглобіну, МНО,
ліпідного спектру

Протягом 2017-2020 років.
КЗ "Поліклінічне об'єднання
м. Кіровограда"

ЗФ

276,8

63,9

67,4

70,9

74,6

Протягом 2017-2020 років.
КЗ "Поліклінічне об'єднання
м. Кіровограда"

ЗФ

55,8

12,9

13,6

14,3

15,0

Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

ЗФ

1344,4

310,3

327,4

344,4

362,3

Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

ЗФ

3039,7

701,6

740,2

778,7

819,2

8576,2

1979,5

2088,4

2197,0

2311,3

ВСЬОГО
2

Медико-соціальне
2.1. Забезпечення
Протягом 2017-2020 років.
забезпечення
безоплатного та
Лікувально-профілактичні
пільгових категорій пільгового відпуску
заклади комунальної
населення
лікарських засобів за
власності міста
рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування
окремих груп населення та
за певними категоріями
захворювань, зокрема
хворих на рідкісні
(орфанні) захворювання:
1) дітей, хворих на
муковісцидоз
2) дітей, хворих на
ювеніальний
ревматоїдний артрит

11

ЗФ

17058,7 4054,9

4116,8

4330,9

ЗФ

2623,0

592,3

642,9

676,3

Поліпшення стану
здоров’я хворих,
що мають хронічні
захворювання та
підлягають
4556,1 безкоштовному та
пільговому
забезпеченню
лікарськими
засобами у разі
амбулаторного
711,5 прийому

ЗФ

3466,0

800,0

844,0

887,9

934,1

3
Продовження додатка
1

2

3
3) хворих з
трансплантованими
органами
2.2. Забезпечення дітей
віком від 3-х років,
хворих на
фенілкетонурію,
препаратами дієтичного
харчування
2.3. Забезпечення дітейінвалідів підгузками

4

Протягом 2017-2020 років.
КЗ "Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1
м. Кіровограда"

Протягом 2017-2020 років.
КЗ "Амбулаторія загальної
практики – сімейної
медицини";
КЗ "Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1
м. Кіровограда";
КЗ "Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2
м. Кіровограда"
2.4. Забезпечення інвалідів Протягом 2017-2020 років.
технічними засобами
КЗ "Поліклінічне об'єднання
(кало-, сечоприймачами та м. Кіровограда"
ін.)
2.4. Забезпечення
Протягом 2017-2020 років.
безоплатного відпуску
Лікувально-профілактичні
лікарських засобів за
заклади комунальної
рецептами лікарів у разі власності міста
амбулаторного
лікування ветеранів війни
2.5. Забезпечення
Протягом 2017-2020 років.
продуктами харчування та Управління охорони здоров’я
лікарськими засобами
КМР;
ветеранів війни у разі
КЗ "Центральна міська
стаціонарного лікування лікарня м. Кіровограда";
КЗ "Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної
допомоги"

5

6

7

8

9

10

МБ

1694,9

391,2

412,7

434,2

456,8

ЗФ

489,1

112,9

119,1

125,3

131,8

ЗФ

2203,1

508,5

536,5

564,4

593,7

ЗФ

866,5

200,0

211,0

222,0

233,5

ЗФ

1789,3

413,0

435,7

458,4

482,2

ЗФ

4439,5

1024,7

1081,1

1137,3

1196,4

11

Поліпшення стану
здоров’я
хворих
ветеранів війни

4
Продовження додатка
1

2

3
2.6. Забезпечення
лікування
стоматологічних
захворювань пільговим та
незахищеним категоріям
населення міста

4
Протягом 2017-2020 років.
Міська стоматологічна
поліклініка № 1;
стоматологічна
поліклініка № 2;
дитяча стоматологічна
поліклініка

5

ЗФ

ВСЬОГО
3

Профілактика
діагностика
інфекційних
захворювань

Протягом 2017-2020 років.
КЗ "Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1
м. Кіровограда";
КЗ "Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2
м. Кіровограда";
КЗ "Амбулаторія загальної
практики – сімейної
медицини"
3.2. Забезпечення
Протягом 2017-2020 років.
охоплення
Лікувально-профілактичні
профілактичними
заклади комунальної
щепленнями дітей проти власності міста
дифтерії, правця,
коклюшу, поліомієліту,
туберкульозу, кору,
краснухи, гемофільної
інфекції типу Б,
гепатиту В
3.3. Забезпечення
Протягом 2017-2020 років.
щорічного проведення
Лікувально-профілактичні
передсезонної
заклади комунальної
імунопрофілактики грипу власності міста
серед медичних
працівників групи ризику

6

7

8

9

10

11
Поліпшення
профілактики та
лікування
стоматологічних
захворювань
пільгових
та
незахищених
категорій
населення міста

134,3

141,7

149,1

156,9

27428,2 6448,3

6641,9

6987,4

7350,6

582,0

та 3.1. Здійснення заходів по
боротьбі з туберкульозом
шляхом
туберкулінодіагностики

ЗФ

2980,5

688,0

725,8

763,5

803,2

ЗФ

434,1

100,2

105,7

111,2

117,0

ЗФ

194,3

44,8

47,3

49,8

52,4

Зниження
рівня
інфекційних
захворювань
та
запобігання
летальних
випадків

5
Продовження додатка
1

2

3
3.4. Забезпечення
проведення вакцинації
проти вірусного гепатиту
В серед медичних
працівників групи ризику
3.5. Діагностика вірусних
гепатитів

4
Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста
3.6. Придбання експрес- Протягом 2017-2020 років.
тестів для діагностики
Лікувально-профілактичні
ВІЛ/СНІД
заклади комунальної
власності міста
3.7. Страхування
Протягом 2017-2020 років.
працівників закладів
Лікувально-профілактичні
охорони здоров'я від
заклади комунальної
ВІЛ/СНІД
власності міста
3.8. Здійснення екстреної Протягом 2017-2020 років.
профілактики правця та Лікувально-профілактичні
забезпечення необхідним заклади комунальної
запасом сироватки
власності міста
ботулінового анатоксину
3.9. Забезпечення надання Протягом 2017-2020 років.
антирабічної допомоги
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

5

6

7

8

9

10

ЗФ

51,8

11,9

12,6

13,3

14,0

ЗФ

827,9

191,1

201,6

212,1

23,1

ЗФ

738,6

170,5

179,9

189,2

199,0

ЗФ

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

ЗФ

126,9

29,3

30,9

32,5

34,2

ЗФ

234,9

54,2

57,2

60,2

63,3

5591,0

1290,5

1361,5

1432,3

1506,7

ЗФ

4332,7

1000,0

1055,0

1110,0

1167,7

ЗФ

13181,1 4116,3

2869,8

3019,0

3176,0

Всього
4

5

Надання необхідної Забезпечення витратними Протягом 2017-2020 років.
медичної допомоги матеріалами для лікування Лікувально-профілактичні
хворим з нирковою хворих методом
заклади комунальної
недостатністю
гемодіалізу
власності міста
Надання
належної 5.1. Забезпечення
Протягом 2017-2020 років.
стаціонарної медичної належного харчування в Лікувально-профілактичні
допомоги
стаціонарних відділеннях заклади комунальної
власності міста

11

6
Продовження додатка
1

2

3
5.2. Забезпечення
медикаментами для
невідкладної медичної
допомоги в стаціонарах
закладів охорони здоров'я

4
Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

5

6

7

8

9

10

ЗФ

2358,1

544,3

574,2

604,1

635,5

15539,2 4660,6

3444,0

3623,1

3811,5

Всього
6

7

Надання паліативної 6.1. Забезпечення
допомоги мешканцям безоплатного відпуску
міста
знеболювальних
лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі
амбулаторного
лікування паліативних
(онкологічних) хворих
6.2. Забезпечення
належного знеболення
паліативних
(онкологічних) хворих
вдома сестрами
медичними для надання
паліативної допомоги на
дому
6.3. Забезпечення
знеболенням та
харчуванням хворих, які
перебувають на
стаціонарному лікуванні
на паліативних ліжках
ВСЬОГО

Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

Зміцнення
7.1. Проведення поточних
матеріально-технічної ремонтів приміщень та
бази закладів охорони інженерних мереж
здоров'я міста
закладів

Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

Протягом 2017-2020 років.
КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1
м. Кіровограда»;
КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2
м. Кіровограда»
Протягом 2017-2020 років.
КЗ «Центральна міська
лікарня м. Кіровограда»

ЗФ

990,4

228,6

241,2

253,7

266,9

ЗФ

1973,6

455,5

480,6

505,6

531,9

ЗФ

801,7

185,0

195,2

205,4

216,1

3765,7

869,1

917,0

964,7

1014,9

1021,2

235,7

248,7

261,6

275,2

СФ

11

Поліпшення якості
життя хворих у
термінальних
стадіях
захворювання

7
Продовження додатка
1

2

3
7.2. Забезпечення
проведення капітальних
ремонтів приміщень та
комунікацій лікувальнопрофілактичних закладів
міста
7.3. Забезпечення
сучасним медичним та
іншим обладнанням,
санітарним
автотранспортом

4
Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста
Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

5

БР

СФ
БР

9

10

16088,8 5580,4

3326,8

3499,8

3681,8

208,9

220,4

231,9

244,0

9627,7 10128,3 10655,0

Разом 40998,9 9841,6

9848,1 10360,2 10899,0

11

58058,9 15657,7 13423,6 14121,6 14858,0

Забезпечення
8.1. Обслуговування
належного
установок автоматичної
протипожежного
пожежної сигналізації
стану
в
закладах
охорони здоров’я
8.2. Придбання,
перезарядка та технічне
обслуговування
вогнегасників

Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

8.3. Вимірювання опору
ізоляції електричної
проводки, контуру
заземлення

Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

8.4. Інші заходи (навчання Протягом 2017-2020 років.
з правил пожежної
Лікувально-профілактичні
безпеки, страхування
заклади комунальної
членів добровільної
власності міста
пожежної дружини,
придбання пожежного
інвентарю)
Всього

8

905,2

7

40043,7 9632,7

ВСЬОГО
8

6

ЗФ

333,4

77,0

81,2

85,4

89,8

СФ

166,3

38,4

40,5

42,6

44,8

Разом

499,7

115,4

121,7

128,0

134,6

ЗФ

189,7

43,8

46,2

48,6

51,1

СФ

106,8

24,6

26,0

27,4

28,8

Разом

296,5

68,4

72,2

76,0

79,9

ЗФ

331,8

76,6

80,8

85,0

89,4

СФ

216,7

50,0

52,8

55,5

58,4

Разом

548,5

126,6

133,6

140,5

147,8

ЗФ

435,8

100,8

106,3

111,8

116,9

СФ

25,0

5,8

6,1

6,4

6,7

Разом

460,8

106,6

112,4

118,2

123,6

1805,5

417,0

439,9

462,7

485,9

Поліпшення
протипожежного
стану закладів

8
Продовження додатка
1
9

2
Запровадження
енергозберігаючих
технологій

3
9.1. Заміна вікон та
дверей на
енергозберігаючі
9.2. Придбання та
встановлення
енергозберігаючих ламп
9.3. Придбання приладів
обліку енергоресурсів,
проведення їх повірки
4.4. Проведення
комплексного
енергетичного аудиту

4
Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста
Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста
Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста
Протягом 2017-2020 років.
Лікувально-профілактичні
заклади комунальної
власності міста

5

6

7

8

9

10

СФ

424,7

98,0

103,4

108,8

114,5

ЗФ

27,1

6,3

6,6

6,9

7,3

СФ

58,3

13,5

14,2

14,9

15,7

Разом

85,4

19,8

20,8

21,8

23,0

ЗФ

87,5

20,2

21,3

22,4

23,6

СФ

32,0

7,4

7,8

8,2

8,6

Разом

119,5

27,6

29,1

30,6

32,2

ЗФ

86,7

20,0

21,1

22,2

23,4

716,3

165,4

174,4

183,4

193,1

ВСЬОГО
РАЗОМ

11

125813,7 32488,1 29545,7 31082,2 32697,7

Примітка: ЗФ – загальний фонд міського бюджету
СФ – спеціальний фонд міського бюджету (власні надходження закладів)
БР – спеціальний фонд міського бюджету (бюджет розвитку)

Начальник управління охорони здоров'я
Кіровоградської міської ради

О. Макарук

9

Додаток 2
до Програми розвитку галузі охорони здоров’я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки
Перелік обладнання, що планується придбати у 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету
(бюджет розвитку) по галузі "Охорона здоров'я"
№
з/п
1

Кількість
(шт.)
3

Назва обладнання
2

Орієнтована
ціна (тис.грн)
4

Загальна сума
(тис.грн)
5

Обґрунтування необхідності закупівлі
обладнання
6

КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"
1

Рентгенологічно-діагностичний комплекс на
три робочі місця

Всього

1

2700,0

2700,0

2700,0
КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"

1

Фіброскоп

1

450,0

450,0

2
3
4

Сухожар ГП 160
Сухожар ГП 80
Сухожар ГП 40
Електрокоагулятор високочастотний,
зварювальний

2
2
1

26,5
12,0
9,0

53,0
24,0
9,0

1

120,0

120,0

Функціональне ліжко
Приліжковий кардіомонітор з реєстрацією
ЕКГ
Портативний електрокардіограф
Електрокардіограф 6-канальний
Холтерівський монітор з добовим записом
ЕКГ
Монітор артеріального тиску

20

25,9

518,0

3

34,5

103,5

1
1

17,3
26,0

17,3
26,0

1

15,0

15,0

1

10,0

10,0

5
6
7
8
9
10
11

Фізично і морально зношений, в зв'язку з
проведенням капітального ремонту
приміщення рентгенівського кабінету
демонтований та встановленню не підлягає

Для покращення діагностики органів дихання та
внутрішніх органів черевної порожнини

Для стерилізації інструментарію

У 2017 році планується відкриття нового
відділення - відділення гострої судинної
паталогії

10

1
12
13
14
15
16
17
18

1
2

2
Комп'ютерний електроенцелограф з
системою тривалого моніторування
Дефібрилятор
Апарат штучної вентиляції легенів
Апарат для проведення спонтанного
дихання під позитивним тиском
Переносний набір для реанімації в
комплекті
Каталка медична з гідроприводом

3

4

5

1

116,0

116,0

1
2

35,0
55,0

35,0
110,0

1

740,0

740,0

1

24,9

24,9

1

32,9

32,9

Каталка медична
Всього

1

20,0

20,0

Апарат штучної вентиляції легенів
Фіброгастроскоп

2424,6
Кіровоградська міська дитяча лікарня
1

600,0

600,0

1

500,0

500,0

Всього

1

1 Автоматична станція для аналізу кала
2 Сухожаровий шкаф
3 Електрокарідограф одноканальний
4 Апарат для ударно-хвильової терапії
Всього

Для дітей з дихальною недостатністю
Для діагностики та лікування захворювань
стравоходу, шлунка та проксимального відділу
12-палої кишки

1100,0
Пологовий будинок № 1

1 Рентгенологічний апарат

Всього

Продовження додатка
6

1150,0

1150,0

У зв'язку з об'єднанням пологових будинків для
створення повноцінного закладу з функціями
перинатального центру

1150,0
Дитяча міська поліклініка № 1
1

120,0

120,0

1
1

14,0
16,0

14,0
16,0

1

200,0

200,0
350,0

Прискорення обстеження дітей при
профілактичних оглядах
Термічна обробка матеріалів та інструментів
Виконання ЕКГ для дітей раннього віку
Комплексне лікування хвороб кістково-м'язової
системи
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1

2

3

4

Продовження додатка
6

5

КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда"
1

1 Флюорографічний апарат
Всього

2 Санітарний автомобіль
Всього

1

786,1

Для повноцінного і якісного медичного
обслуговування

786,1
КЗ "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"

1 Електрокардіограф

1

786,1

1

22,0

22,0

1

400,0

400,0

Для діагностики серцевої діяльності пацієнтів
всіх вікових груп
Для надання невідкладної медичної допомоги
на дому

422,0
Міська стоматологічна поліклініка № 1

Установка стоматологічна
Всього

Установка стоматологічна
Всього

1

100,0

100,0

Заміна морально застарілого та зношеного
обладнання 1976-1980 року випуску

100,0
Стоматологічна поліклініка № 2
1

100,0

100,0

Заміна морально застарілого та зношеного
обладнання

100,0

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда"
1

Санітарний автомобіль
Всього
РАЗОМ

Начальник управління охорони здоров'я
Кіровоградської міської ради

1

500,0

500,0

Для надання невідкладної медичної допомоги.
Необхідність оновлення автомобільного парку,
так як 7 автомобілів - 1990 року випуску.

500,0
9632,7

О. Макарук

Додаток 3
до Програми розвитку галузі охорони здоров’я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки

Перелік об'єктів, в яких планується проведення капітальних ремонтів у 2017 році за рахунок коштів
спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) по галузі "Охорона здоров'я"
№
з/п
1

1

1

1
2
3
4

Сума видатків
Обґрунтування необхідності проведення капітального
на 2017 рік
ремонту у 2017 році
(тис. грн)
2
3
4
КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"
Аварійний та незадовільний санітарний стан приміщення.
Капітальний ремонт приймального відділення стаціонару № 1
700,0
Проектно-кошторисна документація виготовлена у 2016
(Фортеця, 21)
році
Всього
700,0
КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"
Капітальний ремонт двоповерхової будівлі закладу під розміщення
У 2016 році виготовлена проектно-кошторисна
відділення гострої судинної патології (гострі інсульти)
2670,0
документація та розпочаті ремонтні роботи
(вул. Короленка, 56)
Всього
2670,0
Пологовий будинок № 1
Капітальний ремонт паркану навколо пологового будинку № 1
Паркан – фізично зношений та частково зруйнований, у
880,0
(вул. Олени Журливої, 1) з виготовленням ПКД
зв’язку з довгим терміном експлуатації.
Капітальний ремонт фасаду жіночої консультації № 1
Відсутній естетичний зовнішній вигляд внаслідок
150,0
(вул. Генерала Жадова, 23, к .2) з виготовленням ПКД
обсипання штукатурки.
Капітальний ремонт господарчого підрозділу (харчоблоку, пральні)
У 2016 році виготовлена проектно-кошторисна
439,0
(вул. Олени Журливої, 1)
документація та розпочаті ремонтні роботи
Капітальний ремонт частини першого поверху старого корпусу
У 2016 році виготовлена проектно-кошторисна
(клініко-діагностичної лабораторії та палат денного стаціонару)
356,7
документація та розпочаті ремонтні роботи
(вул. Олени Журливої, 1)
Всього
1825,7
Назва об'єктів, що підлягають капітальному ремонту

2
Продовження додатка
1

2

3
4
Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни»
Капітальний ремонт основного корпусу для створення хірургічноНезадовільний стан приміщення. З метою створення
1 травматологічного відділення, вул. Ганни Дмитрян, 1 (виготовлення
236,7
сучасного відділення хірургічно-травматологічного
ПКД)
профілю.
Всього
236,7
КЗ "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"
Капітальний ремонт приміщення амбулаторії із заміною вікон та
Незадовільний стан приміщення. Запровадження
1
148,0
вхідних дверей (с. Гірниче, вул. Лінія 10-а, 61) з виготовленням ПКД
енергозберігаючих технологій.
Всього
148,0
Разом

Начальник управління охорони здоров'я
Кіровоградської міської ради

5580,4

О. Макарук

