
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IX сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 26 листопада 2021 року смт. Більшівці
№ 1464

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Більшівцівська міська лікарня»
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 «Більшівцівська міська лікарня»,  селищна рада
вирішила:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Більшівцівська міська лікарня»
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 № 1464

Програма
фінансової  підтримки

комунального  некомерційного  підприємства
«Більшівцівська   міська  лікарня»

Більшівцівської селищної  ради на період  2022 року

2021 рік



ЗМІСТ

1. Визначення проблеми, на розв’язання  якої спрямована Програма
2. Мета Програми
3. Напрями та завдання Програми
4. Очікувані результати
5. Обсяги та джерела фінансування Програми
6. Координація та контроль за виконанням Програми

ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства

«Більшівцівська  міська  лікарня» Більшівцівської  селищної  ради

1. Ініціатор розроблення Програми:

КНП «Більшівцівська міська
лікарня» Більшівцівської
селищної  ради

2. Розробник Програми

КНП «Більшівцівська  міська
лікарня» Більшівцівської

селищної  ради

4.
Відповідальний виконавець
Програми Більшівцівська  селищна  рада

5. Учасники Програми Більшівцівська селищна  рада

6. Термін реалізації Програми
2022 рік

7.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів необхідних для
реалізації Програми, у тому
числі:

7.1. Коштів бюджетів селищної  ради
800 000 грн.



І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне некомерційне підприємство «Більшівцівська  міська  лікарня»
Більшівцівської селищної  ради (далі - КНП «Більшівцівська  міська  лікарня»)
створене за рішенням двадцять третьої сесії  сьомого  скликання
Більшівцівської  селищної  ради ОТГ від 11 жовтня 2019 року «Про
реорганізацію комунального  закладу  «Більшівцівська  міська  лікарня»
шляхом реорганізації  у Комунальне некомерційне підприємство
«Більшівцівська  міська  лікарня» Більшівцівської  селищної  ради об’єднаної
територіальної громади Галицького району  Івано-Франківської області.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом
комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську
некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямована
на  досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення.

Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові
операції через розрахунковий рахунок в Галицькому управлінні державної
казначейської служби України в Івано-Франківській області   та розрахункові
рахунки в установах банків.
Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна

забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпе-
чення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Значною складовою у забезпеченні високо кваліфікованої медичної
допомоги населенню є амбулаторна та стаціонарна допомога.

Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від
туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої
патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка,
збільшення післяопераційних ускладнень потребує пошуку нових ресурсів,
використання високих технологій, удосконалення принципів практичної
медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу.

Актуальність програми комунального некомерційного підприємства КНП
«Більшівцівська міська  лікарня» на 2022 рік зумовлена: необхідністю
поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Більшівцівської
селищної ради; поліпшення  матеріально-технічної бази; підвищення
престижу праці медичних працівників та покращення їх соціального і
економічного становища; забезпечення надання планової висококваліфікованої
лікувально - діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню
громади.

КНП «Більшівцівська міська лікарня» має поліклінічне та стаціонарне
підрозділи. За даними звіту за 2020 рік амбулаторно-поліклінічними
підрозділами проведено 12 035 відвідувань. Стаціонарна допомога надається
на 15 ліжках. Проліковано  за  2020 рік   308 хворих.

За останні роки покращилось матеріально – технічне та медикаментозне
забезпечення. Однак залишається ряд проблем, а саме: зберігається ріст
смертності на фоні зниження народжуваності, що в цілому погіршує
демографічні показники та зменшує природний приріс приріст  населення;
зберігається ріст поширеності хронічних неінфекційних захворювань



за рахунок хвороб системи кровообігу, а саме артеріальної гіпертензії,
ішемічної хвороби серця, цереброваскулярних хворіб, злоякісних новоутворень
та шлунково-кишкового тракту.

Зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я серед молоді, росту
соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу, ВІЛ/СНІДу.

Зниження престижу професії приводить до збільшення навантаження на
лікарів, що погіршує якість та своєчасність надання медичної допомоги.
Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма проблема
фінансового характеру – нестача коштів на оплату поточних та капітальних
видатків. Дефіцит фінансового ресурсу погіршить подальшу роботу КНП
«Більшівцівська  міська  лікарня», в тому числі: проведення закупівлі
матеріалів, медикаментів та продуктів для харчування стаціонарних хворих,
покращення матеріально - технічної бази тощо.

З 1 квітня 2020  року Постановою Кабінету Міністрів України
впроваджено реформу з реалізації державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги

За Договором з Національною службою здоров’я України про медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій обсяги
фінансування лікарні зменшені порівняно з обсягами державної медичної
субвенції. Реформування   проводиться на умовах співфінансування з місцевих
бюджетів, за рахунок яких здійснюється оплата вартості комунальних послуг та
енергоносіїв, а також фінансування місцевих програм розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я, в тому числі здійснення видатків, які
не забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ.

Отже, без належної фінансової підтримки місцевих бюджетів, функціону-
вання підприємства буде неможливим.

Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної
допомоги, виникає вкрай необхідна потреба у наданні КНП «Більшівцівська
міська  лікарня» додаткової фінансової підтримки з місцевого бюджету.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є налагодження ефективного функціонування системи
надання населенню доступної і високоякісної вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи
відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних
медичних послуг. Значну увагу приділятиметься механізмам залучення
кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати
їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та
технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю за
якістю надання медичних послуг громадянам.



ІІІ. Напрями та завдання Програми

Програмою визначено такі основні завдання:
- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного
обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової
стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги;
- удосконалення  лікувального процесу;
- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у
медичному підприємстві;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та
ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч.
організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня
спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до
цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
- створення  належних умов  праці(комп’ютеризація) лікарських робочих
місць;
- закупівля  необхідної медичної апаратури;
- покращення  матеріально-технічної бази підприємства.

IV. Очікувані результати

Виконання заходів Програми сприятиме:
- забезпеченню вчасного та безперебійного медичного обслуговування
населення;
- покращенню якості та ефективності надання лікувально -профілактичної
допомоги;
- зниженню рівня захворюваності та смертності населення;
- покращенню матеріально-технічної бази підприємства;
- підвищенню укомплектованості закладу медичною  апаратурою;
- забезпеченню своєчасності розрахунків та недопущення виникнення
заборгованості підприємства.

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства
України за рахунок коштів бюджету селищної  ради.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством
на виконання запланованих заходів Програми. Обсяги фінансування Програми
шляхом надання фінансової підтримки на 2022 рік наведені в додатку №1 .



VI. Координація та контроль за виконанням Програми

Організацію та координацію виконання заходів Програми здійснює КНП
«Більшівцівська міська  лікарня» спільно з Більшівцівською  селищною
радою, а контроль за виконанням Програми – постійна комісія селищної ради з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення,
молодіжної політики, спорту, туризму, сім’ї та дитинства.



Додаток  до
Програми  фінансової  підтримки
комунального  некомерційного

підприємства
«Більшівцівська  міська  лікарня»
Більшівцівської  селищної  ради

План  заходів Програми  фінансової  підтримки
комунального  некомерційного підприємства

«Більшівцівська  міська  лікарня»
Більшівцівської  селищної  ради  на  2022  рік

№з/п Перелік  заходів
програми

Строк
виконання
заходу,
рік

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансуванн
ятис.грн.

1 Заробітна  плата  та
нарахування  на
заробітну  плату

сезонним  працівникам

2022 Селищний
бюджет

286 000

2. Оплата  за  енергоносії 2022 Селищний
бюджет

100 000

3 Оплата  за  тверде
паливо

2022 Селищний
бюджет

240 000

4 Придбання  обладнання
і  предметів

довготривалого
користування

(фіброгастроскоп)

2022 Селищний
бюджет

140 000

5 Безоплатні  ліки 2022 Селищний
бюджет

120 000

ВСЬОГО 886 000

Замовник  програми Іжицький  Богдан  Богданович –
директор КНП «Більшівцівська міська
лікарня» Більшівцівської міської ради

Керівник  програми Саноцький  Василь  Павлович –
голова Більшівцівської селищної ради


