
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23-сесія Сагунівської сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

22.12.2021 №23-41/VIII

Про затвердження Програми «Підтримка діяльності 
закладів охорони здоров’я на території Сагунівської 
територіальної громади на 2022 рік»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 та підпункту 1 пункту «а» 
ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 ст.77 
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я, 
ст.5,11,30 Закону України «Про боротьбу з туберкульозом», Закону України « 
Про добровільне об’єднання територіальних громад», Сагунівська сільська 
рада

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Програму «Підтримка діяльності закладів охорони здоров’я на 
території Сагунівської територіальної громади на 2022 рік» (додаток 1).

2.Контроль за виконанням рішення, покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань економічного розвитку об’єднаної громади, комунальної 
власності та державної регуляторної політики, з питань освіти, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Сагунівської 
сільської ради 

від22.12.2021 року №23-41/УІІІ

ПРОГРАМА
Підтримка діяльності закладів охорони здоров’я 

на території Сагунівської територіальної громади на 
2022 рік

Паспорт Програми

1. Найменування

Програма «Підтримка діяльності закладів 
охорони здоров’я на території 
Сагунівської територіальної громади на 
2022рік»

2. Нормативно-правова база для 
розроблення Програми

Конституція України, Бюджетний кодекс 
України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон 
України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я»

3. Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради

4. Розробник Програми Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради

5. Відповідальний виконавець 
Програми

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради

6. Учасники Програми

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради, КНП "Черкаська 
центральна районна лікарня", КНП 
«Чигиринська багатопрофільна лікарня» 
Чигиринської міської ради

7. Мета Програми

Здійснення діяльності у напрямку 
покращення якості та тривалості життя 
жителів громади, підвищення доступу 
сільського населення до якісної медичної



допомоги, модернізації та зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров’я, забезпечення
зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності населення

8. Термін реалізації Програми 2022 рік

9. Завдання Програми

Зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я, оснащення їх 
необхідним медичним обладнанням, що 
допоможе покращити якість та 
збільшити тривалість життя населення 
Сагунівської ТГ.

10. Очікувані результати Програми

Підвищення якості та доступності 
медичної допомоги населенню 
Сагунівської територіальної громади, 
створення умов для безперебійної роботи 
закладів охорони здоров’я

11. Фінансове забезпечення 
Програми

Фінансування Програми здійснюється за 
рахунок коштів бюджету Сагунівської 
територіальної громади та інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним 
законодавство

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Здоров’я людини є головною цінністю населення, має важливе значення 
в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і 
суспільного добробуту та благополуччя, головна умова стійкого економічного 
розвитку.

Кожна людина має невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. 
Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутнім поколіннями 
за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують 
пріоритетність охорони здоров’я діяльності держави, поліпшення умов праці, 
навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, 
вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

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 Сагунівської територіальної громади є медична допомога, яка 



здійснюється у закладах охорони здоров’я, які надають медичні послуги на 
території Сагунівської територіальної громади.

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на 
отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони 
здоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про 
затвердження програми надання громадянам гарантованої державної 
безоплатної медичної допомоги”. Однак, на сьогодні медичне обслуговування 
не дає можливості кожному громадянину реалізувати своє, гарантоване 
статтею 49 Конституції України, право на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування. Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана 
створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 
обслуговування.

Програма «Підтримка діяльності закладів охорони здоров’я на території 
Сагунівської територіальної громади на 2022 рік» (далі - Програма) 
розроблена з метою створення умов для ефективного та доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування, подальшого розвитку первинної 
медицини шляхом формування, збереження і зміцнення здоров’я людей, 
раннього виявлення захворювань та їх ефективного лікування. Програма 
передбачає цільове першочергове фінансування заходів, які мають значний 
вплив на вирішення найважливіших проблем розвитку первинної медичної 
допомоги та доступності медичного обслуговування населення на території 
Сагунівської громади . Програма розрахована і підготовлена відповідно до 
законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 
охорони здоров’я України.

На території Сагунівської територіальної громади функціонує 
Сагунівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 2 
фельдшерсько-акушерських пункти в с.Боровиця та с.Топилівка, що 
проводять:
1 надання консультацій, проведення діагностики та лікування найбільш 

поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів

2 здійснення профілактичних заходів

3 направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує 
екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної 
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

4 надання невідкладної медичної допомоги в разі розладу фізичного чи 
психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної 
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 
ПРОГРАМА



Одним з основних напрямків завдань органів місцевого самоврядування 
є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного 
обслуговування. Громадяни України незалежно від місця проживання мають 
право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи 
охорони здоров’я гарантованого рівня медичної допомоги.

Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма - проблема 
фінансового характеру - дефіцит коштів на поточні витрати, пільгові лікарські 
засоби, засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, реактиви, інші медичні та 
лікарські засоби, інсулін, зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров’я, які надають послуги жителям Сагунівської територіальної 
громади, тощо.

Крім того, на території громади проживають хворі, які мають право та 
потребують забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів на 
пільговій основі; хворі з трансплантованими органами, які потребують 
медикаментозного забезпечення, тощо.

Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної 
допомоги населенню Сагунівської територіальної громади, виникає вкрай 
необхідна потреба у наданні закладам охорони здоров'я, що надають первинну 
та вторинну медичну допомогу, фінансової підтримки з бюджету Сагунівської 
територіальної громади. Для розв'язання проблем, що виникли у зв'язку з 
фінансовою незабезпеченістю закладів охорони здоров’я, що надають медичні 
послуги населенню Сагунівської територіальної громади пропонується 
залучити кошти бюджету Сагунівської територіальної громади для 
забезпечення їхньої діяльності.

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення надання населенню медичної 
допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та 
відновлення здоров’я населення, забезпечення фінансового ресурсу для 
здійснення вказаних цілей. Зниження захворюваності, інвалідності і 
смертності населення, підвищення тривалості та якості життя, покращення 
якості та ефективності надання первинної медичної та невідкладної допомоги, 
забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону 
здоров'я, профілактику захворювань в тому числі керованих засобами 
імунізації, покращення медикаментозного забезпечення пільгових категорій 
населення, поліпшення демографічної ситуації.

Розділ 4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ



Завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики 
стосовно збереження та зміцнення здоров’я населення, профілактики 
захворювань, створення системи охорони здоров’я, яка відповідає потребам 
населення.

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними 
напрямами надання субвенцій для розвитку та підтримки закладів охорони 
здоров’я, що надають медичні послуги населенню Сагунівської територіальної 
громади, для забезпечення їх сталої та ефективної роботи, а саме:

1. Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню 
Сагунівської територіальної громади.

2. Забезпечення керованості процесу реформування і діяльності 
медичної допомоги.

3. Інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння 
формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, 
владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я.

4. Забезпечення лікарськими засобами населення, в тому числі пільгових 
категорій, засобами реабілітації для осіб з інвалідністю, придбання реактивів 
для забезпечення якісної лабораторної діагностики, інших медичних та 
лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
інвентарю, інших засобів.

5. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я, які надають медичні послуги жителям Сагунівської ТГ, тощо.

6. Фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги.

7. Співфінансування інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я.

Розділ 5. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Медична допомога жителям в нашій громаді є доступною. Проте є 
проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення 
шляхом додаткового фінансування з місцевого бюджету.

Для розв'язання проблем та забезпечення сталої та ефективної роботи 
закладів охорони здоров’я необхідно протягом 2022 року у бюджеті 
Сагунівської територіальної громади передбачити кошти для підтримки 
закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги населенню 
Сагунівської територіальної громади у вигляді субвенцій районному та/або 
обласному бюджету.

Розділ 6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в 
межах видатків, передбачених у бюджеті Сагунівської сільської ради на



відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України.

Щорічно при формуванні місцевого бюджету планується передбачати, 
виходячи із реальних фінансових можливостей, кошти для забезпечення 
виконання заходів Програми.

Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок 
благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених 
законодавством.

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікується, що реалізація заходів Програми (згідно додатку до 
Програми) дозволить:

1. Підвищити якість та доступність медичної допомоги населення 
Степанківської територіальної громади.

2. Створити умови для стабільної роботи закладів охорони здоров’я при 
здійсненні своєї діяльності.

3. Вчасне забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами, 
засобами реабілітації для осіб з інвалідністю, тощо.

4. Забезпечити своєчасні розрахунки закладів охорони здоров’я з 
бюджетами всіх рівнів.

5. Надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування 
населення.

6. Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при 
наданні медичних послуг, тощо.

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організація виконання Програми здійснюється виконкомом 
Сагунівської сільської ради.

Інформація про хід виконання Програми розглядається на сесії 
Сагунівської сільської ради щорічно до 1 березня року, наступного за звітним.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



Додаток до Програми

Заходи
Програми «Підтримка діяльності закладів охорони здоров’я на території 

Сагунівської територіальної громади» на 2022 рік
№ 
п/п

Найменування заходу Період Виконавці/джерело 
фінансування

1. Забезпечення лікарськими засобами за 
рецептами лікарів на пільговій основі 
жителів Сагунівської територіальної громади 
для КНП "Черкаська центральна районна 
лікарня" та КНП «Чигиринська
багатопрофільна лікарня» Чигиринської 
міської ради

Протягом 
року

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської 
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

2. Забезпечення засобами реабілітації для осіб з 
інвалідністю (жителів Сагунівської
територіальної громади) для КНП "Черкаська 
центральна районна лікарня" та КНП 
«Чигиринська багатопрофільна лікарня» 
Чигиринської міської ради

Протягом 
року

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

3. Медикаментозне забезпечення хворих із 
трансплантованими органами (жителів 
Сагунівської територіальної громади) для 
КНП "Черкаська центральна районна 
лікарня" та КНП «Чигиринська
багатопрофільна лікарня» Чигиринської 
міської ради

Протягом 
року

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

4. Покриття вартості комунальних послуг та 
енергоносіїв (закладів охорони здоров’я, що 
діють на території Сагунівської
територіальної громади) для КНП "Черкаська 
центральна районна лікарня" та КНП 
«Чигиринська багатопрофільна лікарня» 
Чигиринської міської ради

Протягом 
року

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської 
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

5. Утримання лабораторії та медичної сестри 
ФАПу (в т.ч. оплату праці, оплату 
комунальних послуг, послуг повірки та 
ремонту обладнання, покриття вартості 
використаних реагентів) для КНП
"Черкаська центральна районна лікарня" та 
КНП «Чигиринська багатопрофільна
лікарня» Чигиринської міської ради

Протягом 
року

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

6. Відшкодування витрат на медичне
обслуговування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Протягом 
року

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

7. Забезпечення туберкуліном для проведення Протягом Виконавчий комітет



туберкулінодіагностики року, за 
потребою

Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

8. Забезпечення лікарськими засобами хворих 
на шизофренію та епілепсію

Протягом 
року,за 
потребою

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

9. Забезпечення жителів громади
безкоштовними ліками, згідно урядової 
програми «Доступні ліки»

Протягом 
року, за 
потребою

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

10. Забезпечення амбулаторій і ФАПу нашої 
громади медичним обладнанням для 
проведення діагностики та лікування

Протягом 
року, за 
потребою

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

11. Проведення поточних ремонтів приміщень 
закладів охорони здоров’я

Протягом 
року, за 
потребою

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

12. Забезпечення медикаментів на невідкладну 
медичну допомогу та дезінфікуючих засобів.

Протягом 
року, за 
потребою

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської
ради / кошти бюджету 
Сагунівської ТГ та інших 
джерел фінансування, не 
заборонених чинним
законодавством України.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО


