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Паспорт програми                                                                                    
«Здоров’я населення 

Верхнянської територіальної громади 

на 2022-2026 роки» 
 

1. Ініціатор розробленої програми (замовник) - Виконавчий комітет 
Верхнянської сільської ради 

2. Розробник програми – КНП «ЦПМСД» Верхнянської СР                                                   

3. Термін реалізації програми – 2022-2026 роки 

4. Етапи фінансування програми – 2022-2026 роки 

5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.) – 8407,0  

 

Очікувані результати виконання програми: 
 - підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання 

несприятливих демографічних тенденцій; 
-   збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями загальної 
практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%; 

-   сформувати систему надання населенню високоякісно їмедичної допомоги на 
засадах сімейної медицини; 
-  створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем 
загальної практики – сімейним лікарем - надання пацієнтам вторинної 
спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги; 
-  забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її 
модернізація; 
Термін проведення звітності: щорічно, за звітний рік. 

 

Замовник програми: 
КНП «ЦПМСД» Верхнянської СР                 Ірина Маліборська 

 

Керівник програми :  
Сільський голова                                                                                                        
Верхнянської сільської ради                                        Михайло Маліборський 

 

 

 

 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми 

2022 2023 2024 2025 2026 Усього витрат на 
використання 
програми  
(тис.грн) 

Обсяг ресурсів, усього 
(тис. грн), у тому числі:  

1 047,0 1 840,0 1 840,0 1 840,0 1840,0 8407,0 

Бюджет Верхнянської 
сільської ради  

747,0 1540,0 1540,0 1540,0 

 

1540,0 6907,0 

Кошти обласної ради 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0 

Інші джерела (тис. грн) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 



 

 

Загальні положення 

           Програма «Здоров’я  населення Верхнянської  територіальної громади на 
2022-2026 роки» розробляється для забезпечення належного функціонування 
закладів охорони здоров’я, розташованих на території територіальної громади, 
спрямована на раціональну та ефективну організацію медичного забезпечення 
населення громади, задоволення потреб в охоронійого здоров’я,  забезпечення прав 
громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу.          
          Аналіз  стану здоров’я населення  ТГ та діяльність установ охорони здоров’я 
свідчать про незадовільну медико-демографічну ситуацію - низьку 
народжуваність, зростання смертності, від’ємний природний приріст населення, 
поширеність хвороб, скорочення середньої очікуваної тривалості життя.        
          За останні 10 років чисельність населення скорочується внаслідок 
перевищення смертності над народжуваністю. Основними причинами смертності є 
хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. В 
структурі захворюваності переважають хронічні хвороби (серцево-судинні, 
злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), що 
характеризуються негативною динамікою.         
         Сьогодні кожен п’ятий житель хворіє на артеріальну гіпертензію. У зв’язку з 
несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення зростає 
захворюваність і смертність від онкологічних захворювань. 
         Залишається високою кількість травм. Несприятливою є ситуація 
захворюваності на соціально-небезпечніхвороби, зокрема, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, 
хвороби, що передаються статевим шляхом. Зростає поширеність наркологічних 
розладів, особливо наркоманії.            
        Недостатнім є рівень санітарної культури населення, значнайогочастина має 
шкідливі для здоров’язвички. 
        Надзвичайно низьким утримується показник чисельності населення, яке 
регулярно займається фізичною культурою. 
        Стан здоров’я людини обумовлюється на 50-60% умовами та способом життя, 
на 20%-спадковістю, на 20%-станом навколишнього середовища  і лише на 10% - 
станом розвитку медичної науки та практичної охорони здоров’я, утримання від 
тютюнопаління, правильне харчування, обмежене вживання алкоголю, збереження 
оптимальної ваги тіла та рухова активність здатні протягом 10 років знизити 
смертність від серцево-судинних захворювань у чоловіків на 28%, у жінок на 43%, 
довготривалість життя при цьому може збільшитись на 11 років, тоді як передові 
досягнення медицини спроможні скоротити смертність серед чоловіків  на 16%, 
серед жінок – на 25%, збільшити довготривалість життя в середньому лише на 6 
років.            
          Погіршення стану здоров’я зумовлене, насамперед, комплексом не медичних, 
а соціально-економічних та  екологічних чинників, недосконалим способом життя 
населення. Тому поліпшення здоров’я неможливе без істотних соціально-

економічних змін.            
           Оскільки здоров’я населення є результатом діяльності не тільки галузі 
охорони здоров’я, яка спроможна позитивно вплинути на 10-15 відсотків 
загального обсягу факторів, що забезпечують здоров’я населення  і залежать  від 



стану та рівня надання медичної допомоги, а є інтегральним показником 
успішності функціонування держави.                                
 

        2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

          Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на 
отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я 
гарантований рівень медичної допомоги.  Водночас, якість роботи закладів 
охорони здоров’я та їх кадрове забезпечення не завжди відповідає сучасним 
вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану 
справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність належної 
кількості  медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих 
медичних кадрів. 
             На території Верхнянської об’єднаної територіальної громади функціонує 
Центр ПМСД, в який входять 2 амбулаторії ЗПМС та  8 фельдшерсько-

акушерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони 

здоров′я є недостатня матеріально-технічна база, що не відповідає табелям 
оснащення, затверджених наказами МОЗ України. Зокрема, відсутнє чи потребує 
оновлення  хірургічне обладнання, новітні  лабораторні апарати та засоби 
діагностики,що впливає на якість надання медичних послуг. 
            ФАПи та амбулаторії для опалення приміщень використовують природній 
газ і електроенергію, але через відсутність впровадження енергозберігаючих 
заходів в деяких закладах під час опалювального періоду недостатній 
температурний режим у приміщеннях. 
            Для забезпечення робот из електронною медичною системою  необхідно 
також вирішити питання забезпечення закладів первинної ланки оргтехнікою та 
комп′ютерами(ноутбуками), спеціалізованими програмами, підключенням до 
мережі Інтернет. 
             Реалізація даної програми направлена на залучення коштів місцевих 
бюджетів для вирішення вищеперерахованих питань. 
                                      3. Визначення мети програми 

              Метою програми є об’єднання зусиль сільської ради, виконавчої влади, 
керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на 
території Верхнянської сільської ради в напрямку підвищення стандартів життя, 
модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, 
оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, 
автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе 
забезпечити сільське населення якісними медичними послугами. 
                   4. Обґрунтуванняшляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання програми 

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

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є:пріоритетний розвиток 
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; 
-   удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до 
світовихстандартів, запровадження правових, економічних, 



управлінськихмеханізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону 
здоров’я; 
-  залученнязасобівмасовоїінформації, навчальних закладів та громадських 
організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, 
ранньоговиявлення та ефективноголікуваннязахворювань; 
-   поліпшеннямедичної допомоги вразливимверствам населення та жителям 
села;забезпечення населення ефективними, безпечними і 
якіснимилікарськимизасобами та виробамимедичного призначення; 
- поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниженнярівнязахворюваності, 
інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалостіжиття; 
-  підвищенняефективності використання наявнихкадрових, фінансових та 
матеріальнихресурсів охорони здоров’я; 
-     удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я; 
- впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та 
сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-

санітарної допомоги. 
         Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 5-и років з 2022 по 2026 
роки. 
            5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основним завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної 
допомоги населенню  Верхнянської сільської ради на 2022-2026 роки є: 
- збереження і покращення здоров'я населення; 
- гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги; 
- будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням, 
автотранспортом і засобами зв’язку та створення умов для заохочення медичного 
персоналу до професійної діяльності у сільській місцевості; 
- удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток первинної 
медико-санітарної допомоги; 
- підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу 
життя удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я. 
    Виконання програми дає змогу: 
- підвищити ефективність роботизакладів охорони здоров’я з метою подолання 
несприятливих демографічних тенденцій; 
- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями загальної 
практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%; 

-  сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на 
засадах сімейної медицини; 
- створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем 
загальної практики – сімейним лікарем - надання пацієнтам вторинної 
спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги; 
-  забезпечення збереження та подальше зміцнення  матеріально-технічної бази, її 
модернізація; 
- покращити снащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно 
рекомендованих табелів оснащення та нормативів. 
6. Фінансування Програми «Здоров`я населення Верхнянської ТГ» 

         Забезпечення реалізації заходів, визначених Програмою в Додатку 1, 

здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету в межах видатків, 



затверджених в Верхнянській сільській раді на охорону здоров′я, за рішеннями 
сільської ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної 
програми, коштів обласної ради, а також з інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством. Обсяг вказаних видатків визначається рішеннями 
Верхнянської сільської ради, в т.ч. при внесенні змін до показників на відповідний 
бюджетний рік . 
7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми «Здоров`я населення 
Верхнянської ТГ» здійснює голова  Верхнянської сільської ради. 

 

 

  Сільський голова                                            Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ



 

     Заходи Програми 

  «Здоров’я  населення Верхнянської ТГ»   на 2022-2026 рік 

№ п\п Перелік заходів Програми 
Відповідальні за 

виконання 

Строки 
виконання 

заходу 
(роки) 

Джерело 
фінансування 

Орієнтовніобсяги 

фінансування , 
( тис. грн.) Очікуваний результат 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів  

1.1.  

ФАП с.Завадка 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

2022  

2023 

2024  

2025 

2026 

Бюджет Верхнянської 
СР 

17,0 

17,0 

17,0 

17,0 

17,0 

Проведення ремонту 
(заміни)покриття підлоги,                                       
- ремонт кабінету фельдшера та 
оглядового кабінету 

1.2. ФАП с. Збора КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

2022  

2023 

2024 

2025 

2026 

 

Бюджет Верхнянської 
СР 

Бюджет обласної ради 

20,0 

70,0 

70,0 

70,0 

                 70,0 

-Установлення  водопроводу , 
проведення каналізаційних та 
сантехнічних мереж;                        

-капітальний ремонт фасаду, даху  
ФАПу та огорожі;                            
-заміна вхідних дверей.                     

1.3. ФАП с. Кулинка 

 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

2022  

2023 

2024 

2025 

2026 

Бюджет Верхнянської 
СР 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

Установлення  водопроводу , 
проведення каналізаційних та 
сантехнічних мереж;                         



1.4. ФАП с.Гуменів КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

2022  

2023 

2024  

2025 

     2026 

Бюджет Верхнянської 
СР 

10,0 

30,0 

30,0 

30,0 

                 30,0 

-Встановлення електричного 
опалення приміщення ФАПу;                      
-встановлення  водопроводу , 
проведення каналізаційних та 
сантехнічних мереж та поточний 
ремонт;                                               
-заміна вхідних дверей;                                
- заміна огорожі;                       

1.5. ФАП с. Болохів 

 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

2022  

2023 

2024  

2025 

2026 

БюджетВерхнянської 
СР 

Інші джерела 
фінансування 

                 15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

                 15,0 

Установлення  водопроводу , 
проведення каналізаційних та 
сантехнічних мереж;                         

- капітальний ремонт приміщення 
ФАПу 

1.6. Адмінприміщення 
закладу КНП «ЦПМСД» 

Верхнянської ОТГ,с.Верхня. 
 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

 

2022  

2023 

2024 

2025 

2026 

 

Бюджет Верхнянської 
СР                               

Бюджет обласної ради  
Інші джерела 
фінансування 

32,0 

100,0 

100,0 

100,0 

                 100,0 

-облаштуванняд декоративної 
штукатурки з фарбуванням        
фасаду ; 
-облаштування  огорожі та 
території ЦПМСД. 

1.7 АЗПСМ с.Довгий 
Войнилів 

 

 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

 

2022  

2023 

2024  

2025 

2026 

Бюджет Верхнянської 
СР  

Бюджет обласної ради 

Інші джерела 
фінансування 

32,0 

232,0 

232,0 

2320, 

232,0 

Проведення капітального ремонту 
даху; 
-утеплення та ремонт фасаду ;         
- облаштування  огорожі та 
території АЗПСМ. 

1.8. Виготовлення технічної 
документації на будівлі 

ФАПів c.с. Болохів, 
Гуменів,  

 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

 

2022  

2023 

2024 

2025 

2026 

Бюджет    

Верхнянської  
СР 

10,0 

10,0 

10,0 

 

 

Виготовлення технічної 
документації на будівлі ФАПів 

c.с. Болохів, Гуменів 

1.9. Виготовлення технічної 
документації на земельні 

ділянки, на яких 
знаходяться ФАПи 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

 

2022  

2023 

2024  

2025 

 

Бюджет    

Верхнянської 
     СР 

6,0 

6,0 

6,0 

- 

Виготовлення технічної 
документації на земельні ділянки, 
на яких знаходяться ФАПи 



с.с.Гуменів, Болохів, 
амбулаторія с. Довгий 

Войнилів 

2026 - 

 

с.с.Гуменів, Болохів, амбулаторія 
с. Довгий Войнилів 

 

2. Надання медичних послуг населенню Верхнянської ТГ 

2.1 КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської ОТГ, с.Верхня. 

 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

 

2022  

2023 

2024 

2025 

     2026 

Бюджет 

Верхнянської 
СР 

37000,0  

39000,0 

39000,0 

39000,0 

39000,0 

- забезпечення засобами 
реабілітації інвалідів (кало 
приймачі,сечоприймачі ) 
-забезпечення пільговими 
медикаментами ( Постанова КМУ 
№130 від 17.08.1998) 

 

3. Місцеві стимули 

3.1 КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської ,с.Верхня. 

Збереження мережі  ФАПів 
де кількість населення, що 
обслугову-ється, становить 
менше 750 осіб –  ФАП с. 
Болохів, с. Кулинка, с. 
Степанівка, с. Гуменів 
(фінансування заробітної 
плати) 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської СР 

 

2022  

2023 

2024 

2025 

2026 

Бюджет 

Верхнянської 
СР 

425000,0 

860000,0  

860000,0 

860000,0 

860000,0 

 

Не допустити зупинення надання 
первинної медичної допомоги в 4 
населених пунктах та виплати 
заробітної плати працівникам 
закладів охорони здоров’я в них 

 

Мотивація медичних працівників 
до роботи в сільській місцевості 
(ФАПи). 

 

4. Розвиток інформаційних технологій. Офісна та медична техніка. 
4.1. 

 

 

 

 

4.2 

Придбання  та оновлення 
комп’ютерних комплексів  ( 
ноутбуків )для забезпечення 
медичних працівників 
автоматизованими робочими 

місцями (4 одиниці). 
 

 

КНП «ЦПМСД» 
Верхнянської  ОТГ 

 

2022  

2023 

2024 

2025 

 2026  

 

 

 

 Бюджет Верхнянської 
СР 

Інші джерела 
фінансування 

 

 

Бюджет   

Верхнянської СР 

50000,0 

50000,0 

50000,0 

50000,0               

50000,0 

         

 

Забезпечення населення 
кваліфікованим лікуванням та 

консультуванням шляхом 
запровадження телемедицини, 

застосування новітніх технологій, 
створення єдиного 

інформаційного простору e-Health, 

покращення системи збору та 



Придбання  та оновлення 
медичного обладнання 

2022  

2023 

2024 

2025 

    2026 

Інші джерела 
фінансування 

50000,0 

50000,0 

50000,0 

50000,0 

              50000,0 

обробки інформації, застосування 
новітніх технологій 

 

 

 

 

Головний  лікар КНП «ЦПМСД»           

Верхнянської сільської ради                   
 

 

 

 

 

 

 

               Ірина МАЛІБОРСЬКА 

  

 


