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Про виконання Програми фінансової  

підтримки закладів  

охорони здоров’я за 2019 рік 

 

 

     Заслухавши звіт головного спеціаліста відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту населення міської ради Давидюк Людмили Миколаївни про 

виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я за 2019 

рік, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

Звіт головного спеціаліста відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

населення міської ради Давидюк Л.М. про виконання Програми фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я за 2019 рік, прийняти до відома 

(додається). 

 

 
 



Звіт 

про виконання Програми фінансової підтримки 

 закладів охорони здоров’я за 2019 рік 

 

З метою забезпечення надання населенню медичної допомоги та 

медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення 

здоров’я населення, рішенням ХІV сесії Заставнівської міської ради від 

27.03.2019 року №314/14-2019 було затверджено «Програму фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я на 2019 рік».  

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, 

ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для 

забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. 

Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги 

населенню, яке проживає на території Заставнівської міської ради об’єднаної 

територіальної громади, є амбулаторна та стаціонарна допомога, яка 

здійснюється як на ліжках загальної терапевтичної мережі, так і у 

спеціалізованих відділеннях лікувально-профілактичних закладів. Зростання 

захворюваності і смертності серед дорослого населення від туберкульозу, 

онкології, серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої патології, цукрового 

діабету, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка, збільшення 

післяопераційних ускладнень, забезпечення життєнеобхідними медикаментами 

хворих, які перенесли (трансплантацію) пересадку органів, потребує пошуку 

нових ресурсів, використання високих технологій, удосконалення принципів 

практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень 

лікувально-профілактичних закладів міста та прийняття невідкладних заходів. 

Тому, Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров’я була покликана 

забезпечувати надання планової та ургентної висококваліфікованої лікувально-

діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню об’єднаної громади в 

комфортних умовах та своєчасне отримання жителями громади лікарських 

засобів. Лікувально-діагностична, в тому числі ургентна, медична допомога за 

різними профілями дорослому та дитячому населенню сприяла якнайбільш 

швидкому одужанню пацієнтів, покращенню їх працездатності і попередженню 

ускладнень захворювань та можливого виходу на інвалідність, що в свою чергу 

забезпечувало фінансове та економічне благополуччя населення громади.  

Основною проблемою, на яку була спрямована Програма – проблема 

фінансового характеру – дефіцит коштів на оплату за спожиті енергоносії, оплату 

рецептів пільговій категорії населення об’єднаної громади, зокрема, та на інші 

поточні та капітальні видатки. 

Без належної фінансової підтримки з бюджету об’єднаної територіальної 

громади, неможливим було подальше функціонування закладів охорони 

здоров’я району, які надають послуги з охорони здоров’я населенню громади. 

Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги, 

виникла вкрай необхідна потреба у наданні закладам охорони здоров’я 

фінансової підтримки з міського бюджету. Метою Програми було забезпечення 

надання населенню якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих 



на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, забезпечення 

фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів для виконання Програми становив 

1 800,0 тис. грн. Однак, враховуючи фінансові можливості міського бюджету на 

фінансування Програми, у звітному періоді профінансовано видатки в сумі  

1221.4 тис.грн. За рахунок даних коштів відшкодовано вартість рецептів 

пільговій категорії населення: за призначенням сімейних лікарів – 656 рецептів; 

цукровий діабет І типу (інсулінозалежним) – 319 рецептів відшкодовано вартість 

ліків 2-м хворим, що перенесли трансплантацію нирок. А також відшкодовано за 

спожиті енергоносії по 2-ох закладах площею 182,06 м2 (Заставнівська 

амбулаторія та Вербовецький ФАП). 

Виконання завдань Програми здійснювалося за такими основними 

напрямами:  

-- забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення; 

-- своєчасна оплата закладами охорони здоров’я витрат за спожиті 

енергоносії.  

Виконання Програми дозволило створити умови для стабільної роботи 

закладів охорони здоров’я при здійсненні своєї діяльності, забезпечило своєчасні 

розрахунки закладів охорони здоров’я з бюджетами всіх рівнів, сприяло наданню 

вчасного, якісного та безперебійного медичного обслуговування населення,  

забезпечило своєчасне та в повному обсязі отримання хворими лікарських 

засобів.   

 

 

                                

 

Головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я та соціального захисту населення                               Давидюк Л.М. 

 

 

 

 

 

 


