
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IX сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 26 листопада 2021 року смт. Більшівці
№ 1463

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Центру первинної медико-санітарної допомоги»
Більшівцівської  селищної ради на період 2022 року

Відповідно до ст. ст. 26, 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши звернення комунального некомерційного підприємства
«Центру первинної медико-санітарної допомоги», селищна рада вирішила:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства «Центру первинної медико-санітарної допомоги»
Більшівцівської  селищної ради на період 2022 року (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ІХ сесії VІІІ скликання
Більшівцівської селищної  ради

від 26 листопада 2021 року № 1463

Програма
фінансової підтримки

комунального некомерційного підприємства
«Центру первинної медико-санітарної допомоги»
Більшівцівської селищної ради на період 2022 року

2021 рік



ПАСПОРТ

селищної Програми фінансової підтримки
Комунальногонекомерційного підприємства

«Центру первинної медико-санітарної допомоги»
Більшівцівської селищної ради на період 2022 року

1. Ініціатор розробленої Програми (замовник) - Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Більшівцівської
селищної ради.

2. Розробник Програми - Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико - санітарної допомоги» Більшівцівської селищної ради
Термін реалізації Програми - 2022 рік

3. Етапи фінансування Програми – 2022 рік

4. Обсяги фінансування Програми - 3738115,00грн. (перелік заходів, обсяги та
джерела фінансування селищної Програми додаються).

6.Термін проведення звітності: за звітний рік - до 25 грудня.

Рік

Обсяги фінансування

Всього, грн.

в т.ч. за джерелами фінансування

державний
бюджет

обласний
бюджет

районний бюджет,
сільські та селищні

бюджети

2022 3738115,00 - - 3738115,00



Обґрунтування доцільності розроблення  Програми фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства «Центру первинної

медико-санітарної допомоги» Більшівцівської селищної ради на період 2022
року

Загальна частина
Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб
працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, пандемія COVID -19 ,
вакцинація від COVID -19  призводять до об’єктивного збільшення потреби у
медичній допомозі та медичного персоналу в Більшівцівській ТГ.
За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на
основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення
демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального
використання бюджетних коштів.
У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає
до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів
загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я
становить 30-50 відсотків.
Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої
амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням
економічних важелів практично не можливе.
Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з
нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості
досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи
стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.
Пандемія спричинена COVID -19 за 2020-2021 рр показала роль первинної медичної
допомоги в галузі медицини в Україні та в усьому світі!!!
Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги
населенню Більшівцівської ТГ, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.
Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Медичним персоналом Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико – санітарної допомоги» Більшівцівської селищної ради
здійснюється медичне обслуговування 5410 задекларованого населення жителів
Більшівцівської ТГ. Всього приписного населення по Більшівцівській ТГ станом на
01.10.2021 р. 8251 осіб. Демографічна ситуація залишається напруженою.
Всього відвідувань до лікарів КНП  «Центру ПМСД»Більшівцівської селищної ради
за 9 місяців поточного року становило 9463 людей, зокрема до педіатра 2239 дітей,
відвідувань на дому 241.
Видано листків непрацездатності 207,з них первинних 192, продовжених 15,
кількість днів на л/л 1906.
На першому місці залишається по нозологіях захворювання ССС із високим
показником смертності,на ІІ місці захворювання дихальної системи ,на ІІІ місці



онкологічні захворювання.
Ці захворювання залишаються і основними причинами інвалідності серед
підпорядкованого населення, що тягне за собою значні соціальні проблеми та
навантаження на бюджетні кошти.
Основним захворювання та ускладненням від нього, що спричинило велику напругу
та загрузку на первинну ланку в Більшівцівській ТГ та в Україні в цілому за
2020-2021 роки стала пандемія гострого інфекційного респіраторного захворювання
COVID-19. Дане захворювання вплинуло економіку закладу,у зв’язку із збільшення
витрат на засоби індивідуального захисту,паливно-мастильні витрати,діагностині
матеріали та інше. За 9 місяців 2021 року  взято 442 ПЛР в тому числі 25 дітей,
позитивних результатів 177, в тому числі 15 дітей,негативних 265 в тому числі 10
дітей. Кількість проліковано амбулаторно з діагнозом  COVID-19-174 в тому числі 15
дітей, в тому числі 20 пневмоній,скерованих на стаціонарне лікування 33. Швидких
тестів 733 в тому числі діти 33 (+)156 в т.числі 12, (-)577 в тому числі 21.
Дуже актуальними залишаються проблеми раннього виявлення вірусних гепатитів,
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, що дасть можливість призначити лікування на
ранніх стадіях, знизити показник інвалідності, смертності, покращити моральний
клімат в сім’ях хворих даними інфекційними захворюваннями. Слід зазначити, що на
теперішній час досягнуто прогресу в лікуванні гепатиту С. Тепер його можна
вважати виліковним захворюванням. Велике значення у досягненні основної мети є
своєчасне виявлення хвороби. Використання швидких тестів як лабораторний метод
виявлення вірусних гепатитів та ВІЛ/СНІДу передбачено в табелі оснащення надання
первинної медичної допомоги.
Серед населення, якому надає первинну медичну допомогу медичний персонал
підприємства, особи, котрим передбачено соціальний захист держави щодо
безкоштовного та пільгового відпуску медикаментів за рецептами лікарів для
амбулаторного лікування. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безкоштовно - 5410 осіб (в тому
числі: - 24 осіб із статусом «Учасники АТО»; - 23 особа – «Діти-інваліди дитинства»,
«Ліквідатори аварії на Чорнобильській ААЕС» - 12 осіб, «Онкологічні хворі» - 140
осіб, «Психоневрологічні хворі (інваліди І –ІІ групи)» - 89 осіб, , «Цукровий та
нецукровий діабет» - 230 осіб, «Діти інваліди дитинства» - 23особа,
Всього за безплатне та пільгове лікування людей які проживають в Білшівцівській ТГ
за 9 місяців поточного року було використано 70540 грн 53 копійок, а саме Іваліди І
та ІІ гр. 6875,32 грн, Ліквідатори ЧАЕС 12196,97 грн.,Учасники АТО 12196,97грн.,
онкологічні захворювання 40448,61 грн.

За соціальними нормативами безоплатного та пільгового забезпечення
лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
захворювань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998
№1303, повинні забезпечуватись за рахунок асигнувань державного або місцевого
бюджетів населення Більшівцівської селищної ради ТГ в кількості 8251 осіб.



Протягом останніх років ситуація з кадрами погіршується щорічно як по
лікарях, так і по середньому медичному персоналу. Викликає занепокоєння
зростання кількості медичних працівників пенсійного віку, а також те, що молоді
спеціалісти не бажають працювати в сільській місцевості в у зв’язку з відсутністю
житла, заробітною платою нижчою як в сусідніх центрах первинної
медико-санітарної допомоги  та відсутністю доплат стимулюючого характеру з боку
Засновника.

Матеріальна база приміщень деяких структурних підрозділів підприємства
потребує до оснащення, а також доступності для мало мобільних груп населення
вхідної та внутрішньої рупи. Проблемним питанням залишається недостатнє
забезпечення фельдшерсько-акушерські пункти  санітарним  транспортом
(велосипеди, скутери).
Основними шляхами розв’язання проблем є:
- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню;
- фінансової підтримки підприємства первинної медичної допомоги з місцевого
бюджету на забезпечення виконання соціальних нормативів для пільгових категорій
населення та хворим, які потребують надання паліативної допомоги за державними
нормативними документами;
- укріплення та до оснащення матеріально-технічної бази КНП «Центру ПМСД»
Більшівцівської селищної ради та структурних підрозділів;
- фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання ,
- фінансування медичного закладу у закупівлі ЗІЗ, у боротьбі з інфекційними
хворобами;
- матеріальна мотивація праці медичних працівників;
- дофінансування фельдшерів та працівників (середній медичний персонал), які
закріплення за населеними пунктами Більшівцівської ТГ стосовно наданню медичної
допомоги на місцях ;
- використання доплат стимулюючого характеру при нарахуванні заробітної платні
медичним працівника підприємства;
- посприяти у придбанні генератора електричного струму для забезпечення належних
умов зберігання та обліку вакцин відповідно до наказу МОЗ України від 16.09.2011р.
№ 595. ;
- покращення доступності сільського населення до надання первинної медичної
допомоги та покращення взаємодії між різними ланками медичної допомоги через
мережу інтернет.
- покращення доступності сільського населення при наданні первинної медичної
допомоги завдяки придбанню автотранспорту (автомобіль, велосипед, скутер).
- покращення доступності приміщень Центру та структурних підрозділів згідно
вимог ДБН України.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової
підтримки, з урахуванням змін відповідно до чинного законодавства.



Мета та завдання Програми
Метою програми є об’єднання зусиль органу місцевого самоврядування, керівників
підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території
Більшівцівської територіальної громади в напрямку підвищення стандартів життя,
модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази КНП «Центру ПМСД»
Більшівцівської селищної ради та дооснащення необхідним медичним обладнанням,
комп’ютерною технікою структурних підрозділів,  автотранспортом, що допоможе
забезпечити населення Більшівцівської ТГ якісними та своєчасними медичними
послугами безпосередньо на місцях.
В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони
здоров’я ТГ необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної
допомоги на первинному рівні.
Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на 2022 рік є забезпечення покращення демографічної ситуації,
зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування
і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і
високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини
та забезпечення виконання соціальних нормативів щодо пільгових категорій
населення та хворим, котрі потребують коштів для надання паліативної допомоги .
Метою Програми також є забезпечення епідемічного благополуччя населення
Більшівцівської ТГ, шляхом зниження  рівня інфекційної захворюваності, що
керуються засобами специфічної профілактики.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
- розвиток первинної медичної допомоги;
- створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
- запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
- забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;
- покращення якості медико-санітарної допомоги;
- утримання ,зокрема фінансування заробітної плати  працівників ФАПів

середнього медичного персоналу ,що закріпленні за населиними пунктами
Більшівцської ТГ і надають долікарську допомогу на місцях задекларованому та не
задекларованому населенню в КНП «Центр ПМСД»Більшівцівської селищної ради .

Шляхи та способи розв’язання проблем
Оптимальним шляхом розв’язання проблем, визначених Програмою є :

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, а саме продовження  поточних
ремонтів приміщень, де надається первинна медична допомога;
- дооснащення структурних підрозділів підприємства медичним обладнанням та
інструментарієм відповідно до табеля оснащення;
- забезпечення швидкими тестами на вагітніть, тропоніни, ВІЛ, гепатити;
- забезпечення ФАПів  велосипедами / скутерами;
- придбання гематологічного аналізатору та аналізатору сечі;



- фінансове забезпечення витрат для відшкодування коштів пільговим категоріям
населення та хворим, які потребують паліативного знеболювальго лікування згідно
захворювань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р .
№1303  ;
- покращення фінансового забезпечення закладів первинної медичної допомоги, в т.ч.
шляхом залучення позабюджетних коштів та із різних джерел фінансування не
заборонених чиним законодавством;
- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення
бюджетних асигнувань на охорону здоров’я;
- підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних ресурсів
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;
- створення умов для реалізації принципу організації та координації медичної
допомоги між лікарями загальної практики-сімейної медицини (первинна ланка) із
вузькими спеціалістами вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги;
- покращення доступності сільського населення до надання первинної медичної
допомоги та покращення взаємодії між різними ланками медичної допомоги через
мережу інтернет;
- сприяння комплексній роботі та налагодженню взаємозв’язку між службами
екстреної медичної, соціальної служби.
- покращення доступності сільського населення при наданні первинної медичної
допомоги завдяки придбанню автотранспорту (автомобіль, велосипед, скутер).
- утримання ,зокрема фінансування заробітної плати  працівників ФАПів
середнього медичного персоналу ,що закріпленні за населиними пунктами
Більшівцської ТГ і надають долікарську допомогу на місцях задекларованому та не
задекларованому населенню в КНП «Центр ПМСД»Більшівцівської селищної ради .

Фінансова підтримка виконання Програми.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства
України за рахунок :
- коштів місцевого бюджету ;
- надання підприємством платних послуг;
- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на
виконання запланованих заходів Програми.
Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2022 рік
(додаток 1).
Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних
коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки з



місцевого бюджету визначаються, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів,
і можуть уточнюватися з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.
Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 1 року  на 2022 рік.

Прогнозовані обсяги фінансування Програми ( Додаток 1).
Завдання і заходи Програми ( Додаток 2).

Очікувані результати виконання Програми
Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:
- 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 відсотків;
- сформувати систему надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги
на засадах сімейної медицини;
- створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем
загальної практики-сімейним лікарем надання пацієнтам первинну медичну
допомогу.
-з утримання ФАПів (середнього медичного персоналу закріпленого за населеними
пунктами Більшівціувської ТГ) на місцях медицина буде більш доступна для людей
та якісніша.

Прогноз результатів виконання Програми
Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:
- підвищити ефективність надання медико-санітарної допомоги населенню району з
метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
- наближеною (доступною) медичною допомогою для сільського населення;
- покращити забезпечення структурних підрозділів підприємства медичним
обладнанням, інструментарієм, комп’ютерною технікою, досягнувши 100% до
табеля оснащення;
- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на засадах
сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах
медичної допомоги, в тому числі стаціонарної;
- покращити ранню діагностику гострого інфаркту міокарду, ВІЛ/СНІДу, вірусних
гепатитів;
- покращити профілактику, ранню діагностику серцево-судинних, онкологічних
захворювань, цукрового діабету;
- покращити раннє взяття на облік вагітних та спостереження за ними;
- знизити ризики загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи
нових, продовження активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та
дитячого населення, відновлення  працездатності, профілактику
соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих причин
смерті серед мешканців ТГ;
- 100% забезпечення надання паліативної допомоги на первинному етапі лікування



(медикаментозне знеболювання наркотичними середниками хворим з діагнозом:
«Хронічний больовий синдром» в термінальній стадії);
- забезпечити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню ТГ
завдяки до оснащення підприємства санітарним автотранспортом;
- своєчасна вакцинація проти грипу медичного персоналу та осіб з групи ризику, що
попередить розвиток епідемій, знизить рівень смертності від керованих інфекцій та їх
ускладнень, зниження кількості днів перебування на листках непрацездатності
медичного персоналу підприємства;
- своєчасна вакцинація населення від COVID -19, що знизить рівень захворюваності,
ускладнень, та  смертності від COVID -19,
- покращення доступності сільського населення до надання первинної медичної
допомоги та покращення взаємодії між різними ланками медичної допомоги через
закупівлю медичних інформаційних систем;
- проведення поточних ремонтів приміщень Центру та структурних підрозділів  з
метою покращення доступності до закладів первинного рівня надання медичної
допомоги,
- покращення доступності сільського населення до надання первинної медичної
допомоги та покращення взаємодії між різними ланками медичної допомоги через
закупівлю автотранспорту (велосипеду,скутера).
- покращення доступності будівель Центру та структурних підрозділів згідно норм
ДБН України.



Додаток 1
до селищної Програми
фінансової підтримки
КНП «Центру ПМСД»
Більшівцівської селищної ради
на 2022 рік

Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування
Обсяг

фінансування,
грн.

Державний бюджет -
Обласний бюджет -
Районний
бюджет, сільські та селищні
бюджети

3738115,00

Всього 3738115,00

Замовник програми Базилюк Оксана – Головний лікар
КНП «Центру первинної
медико-санітарної допомоги»
Більшівцівської селищної ради

Керівник програми Саноцький Василь Павлович –
голова Більшівцівської селищної ради





Додаток 2
до селищної Програми
фінансової підтримки
КНП «Центру ПМСД»
Більшівцівської селищної
ради ОТГ на 2022 рік

Заходи Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства
«Центру первинної медико – санітарної допомоги» Більшівцівської селищної ради    на 2022 рік.

№ п\п Перелік заходів Програми Відповідальні за
виконання

Строки
виконання
заходу
(роки)

Джерело
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування ,

( грн.) Очікуваний результат

Всього

1 2 3 4 5 6 7

1. Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів

1.1. Адмінприміщення
закладу КНП «Центру
ПМСД» Більшівцівської

селищної ради , та
Більшівцівська АЗПСМ
Смт Більшівці.,вул.Тиха

4.

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

200000,00 Реконструкція і реставрація
прибудинкової території та

приміщень, заміна внутрішніх
дверей, в КНП «Центр ПМСД»

Більшівцівської селищної ради  по
вул.Тиха 4, смт Більшівці та

структурних підрозділів Центру



згідно норм ДБН України.
1.2 Адмінприміщення

закладу КНП «Центру
ПМСД» Більшівцівської

селищної ради , та
Більшівцівська АЗПСМ
Смт Більшівці.,вул.Тиха

4.

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

1000000,00 Заміна  системи опалення у
відповідність до сучасних вимог, в

КНП «Центр ПМСД»
Більшівцівської селищної ради  по

вул.Тиха 4, смт Більшівці та
структурних підрозділів Центру.

2. Розвиток інформаційних технологій. Офісна техніка.
2.1. Придбання комп’ютерних

комплексів (сканери).
КНП «Центру

ПМСД»
Більшівцівської

селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

50000,00 Забезпечення лікарів
сканерами,для кращої роботи та
передачі даних про пацієнта через

МІС.

3. Придбання медичного обладнання, медикаментів, інструментарію
3.1. До оснащення швидких тестів

для експресдіагностики
відповідно до табеля
оснащення

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

10000,00 Забезпечення якісного, повного
лабораторного обстеження

населення

3.2. До оснащення медичного
обладнання,  апаратури,
інструментарію  відповідно до
табеля оснащення

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

50000,00 Забезпечення своєчасного
надання прикріпленому

населенню медичної допомоги,



3.3. Забезпечення структурних
підрозділів медикаментами,
перев’язувальним матеріалом,
виробами медичного
призначення, в т.ч.:
лікарськими засобами для
надання невідкладної
допомоги; витратними
матеріалами та виробами
медичного призначення;
дезінфекційними засобами

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

50000,00
Забезпечення своєчасного
надання прикріпленому

населенню медичної допомоги,

3.4 Придбання Гематологічного
апарату, та Аналізатору сечі.

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

500000,00 Забезпечення якісного,
додаткового методу обстеження
населення за гематологічного

апарату, та Аналізатору
сечі.допомогою діагностики.

3.5 Встановлення протипожежної
системи в КНП «Центр
ПМСД»Більшівцівської
селищної ради

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

200000,00 Забезпечення пожежної безпеки
суб’єкта господарювання

4. Місцеві стимули



4.1. Проводити фінансування
заробітної плати

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет 1346115,00

Мотивація та утримання
медичних працівників, зокрема
середнього медичного персоналу
закріпленого за населенні пункти
Більшівцівської ТГ в сільській

місцевості, (ФАПи/ПЗ).

5. Кадрове забезпечення
5.1. Підвищення професійної

підготовки медичних
працівників (курси
підвищення кваліфікації,
семінари, конференції)

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

2000,00 Покращення якісного своєчасного
кваліфікованого надання

медичних послуг

6. Придбання санітарного транспорту
6.1. Придбання спеціалізованого

автотранспорту  (велосипеди,
скутери)

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

30000,00

Покращення комунікації між
лікарями, фельдшерами, середнім

медичним персоналом  та
пацієнтами, надання безперервної
медичної допомоги в сільському

населенні.

7.0 Оплата комунальних послуг
7.1. Оплата комунальних послуг КНП «Центру

ПМСД»
Більшівцівської

селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет

50000,00 Забезпечення безперебійного
постачання енерготеплоносіїв

8. Забезпечення окремих груп населення та окремих категорій
хворих лікарськими засобами безкоштовно та на пільговій основі



8.1. Забезпечення безкоштовними
та на пільговій основі
лікарськими засобами певних
категорій населення п.КМУ №
1303.

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет 100000,00

Покращення якості життя,
зниження інвалідності,
відсутність рецидивів

захворювання.

8.2. Забезпечення безкоштовними
знеболювальними засобами
хворих на паліативному етапі
лікування п.КМУ № 1303.

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради

2022 р. Селищний
бюджет 100000,00

Покращення якості та
продовження життя пацієнтів.

8.3 Забезпечення населення
медикаментами для
туберкулінодіагностики
(проба Манту) дітей віком від
0-14 років.

КНП «Центру
ПМСД»

Більшівцівської
селищної
ради ОТГ

2022 р. Селищний
бюджет

50000,00 Покращення якості та
продовження життя пацієнтів.

Разом 3738115,00

Замовник програми Базилюк  Оксана Василівна
головний лікар
КНП «Центру первинної
медико-санітарної допомоги»
Більшівцівської селищної ради.

Керівник програми Саноцький Василь Павлович
голова Більшівцівської селищної ради.


