
                                                    
 

                                        УКРАЇНА 
                               Харківська область 
                          Борівська селищна рада 
                                                                                                                                                       
                                   Р І Ш Е Н Н Я 
                           ІІІ сесії  VІІІ скликання 
                                                            

     від  24 грудня 2020 року № 8 
                              
Про затвердження  «Програми розвитку 
вторинної медичної допомоги населенню  
Борівської селищної територіальної громади 
на  2021-2023 роки» 
 
        Заслухавши інформацію заступника Борівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Борівської 
селищної ради Олени ШЕВЕЛЄВОЇ, керуючись п.22 ст.26 ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.89 Бюджетного 
кодексу України, на підставі ст.18 ЗУ « Про основи законодавства України про охорону здоров’я», та з метою забезпечення 
ефективного розвитку системи охорони здоров’я, вдосконалення надання вторинної спеціалізованої та невідкладної медичної 
допомоги населенню Борівської селищної територіальної громади, селищна рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити «Програму розвитку  вторинної медичної допомоги населенню Борівської селищної територіальної 
громади на 2021-2023 роки» (далі – Програма), що додається.  



2. Фінансовому відділу Борівської селищної ради: 
2.1. Забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Борівську селищну раду про хід її виконання 

щорічно до 1 лютого, року наступного за звітним. 
2.2. Передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, виділених на відповідний  

рік на відповідну галузь.  
          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Борівської селищної ради з питань діяльності 
виконавчих органів Олену ШЕВЕЛЄВУ та голову постійної  комісії з соціальних та гуманітарних питань, питань освіти, 
культури, медицини та молодіжної політики (Марина СТЕПАНЕНКО). 
 
 
 

 
Борівський селищний голова                              Олександр ТЕРТИШНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

розвитку вторинної медичної допомоги населенню  

Борівської селищної територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

1. ПАСПОРТ 
 

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет 
Борівської селищної ради  

2 Нормативно-правові акти, що стали 
підставою для розроблення Програми 

Конституція України, Закон 
України «Про місцеві 
державні адміністрації», Закон 
України «Основи 
законодавства України про 
охорону здоров’я» 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет 
Борівської селищної ради, 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Борівська 
центральна районна лікарня 
Борівської районної ради 
Харківської області»  

4 Співрозробники Програми Структурні підрозділи 
виконавчого комітету 
селищної ради, Комунальне 
некомерційне підприємство 
«Борівська центральна 
районна лікарня Борівської 



районної ради Харківської 
області» 

5 Відповідальний виконавець Програми  Виконавчий комітет 
Борівської селищної ради, 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Борівська 
центральна районна лікарня 
Борівської районної ради 
Харківської області» 

6 Учасники Програми Комунальне некомерційне 
підприємство «Борівська 
центральна районна лікарня 
Борівської районної ради 
Харківської області» 

7 Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 
8 Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 
Фінансування програми 
здійснюється відповідно до 
чинного законодавства за 
рахунок коштів Борівської 
селищної ради та інших 
джерел, не заборонених 
законодавством, бюджети 
органів місцевого 
самоврядування 

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розвитку та забезпечення комунального некомерційного підприємства «Борівська центральна районна лікарня 



Борівської районної ради Харківської області» на 2021- 2023 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням вимог 

Конституції України, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Здоров’я людини є найбільшою цінністю, становить 

ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 

благополуччя, перспективи стійкого розвитку країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо. 

Погіршення стану здоров’я населення, зростання захворюваності від серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої 

патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунку, зростання рідкісних (орфанних) захворювань, високі 

показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної 

допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній та фінансовій допомозі, яку галузь охорони здоров’я 

району в повному обсязі задовольнити не в змозі. 

Надання якісних медичних послуг населенню, сприяє більш швидкому одужанню пацієнтів, покращенню їх 

працездатності і попередженню ускладнень захворювань, що в свою чергу сприятиме фінансовому та економічному 

благополуччю Борівської селищної територіальної громади. 

Вторинна медична допомога надається у разі захворювання, яке потребує спеціальних методів діагностики та 

лікування лікарями, які мають відповідну спеціалізацію і забезпечують більш кваліфіковане консультування, діагностику, 

профілактику і лікування, яку не забезпечують лікарі загальної практики-сімейні лікарі. 

Розвиток спеціалізованої вторинної медичної допомоги є найефективнішим засобом досягнення справедливого 

розподілу та раціонального використання коштів підприємства, підвищення результативності роботи галузі охорони 

здоров’я. 

В Борівській селищній територіальній громаді вторинна медична допомога здійснюється на базі КНП «Борівська ЦРЛ 

БРР ХО», до складу якої входять стаціонарні (гінекологічне, хірургічне, терапевтичне, педіатричне, інфекційне, приймальне) 

відділення, а також діагностичні підрозділи ( клініко-діагностична лабораторія, кабінет рентгенодіагностики, ультразвукової 

діагностики, функціональної діагностики, та інші кабінети надання спеціалізованої медичної допомоги). 

Проблеми вторинної медичної допомоги спричинені: 

-недостатнім матеріально-технічним забезпеченням закладу надання вторинної медичної допомоги; 



-  потребою в оновленні медичного обладнання на сучасне; 

             -  створенням умов для ефективного, раціонального використання та обслуговування існуючого обладнання; 

- недостатнім забезпеченням лікарськими кадрами; 

- забезпеченням обов’язкових видатків, непередбачених програмою державних гарантій. 

Програма орієнтована на забезпечення надання кваліфікованої, лікувально-діагностичної, якісної медичної допомоги 

населенню та досягнення максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Борівської селищної територіальної 

громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорону 

здоров’я мешканців протягом усього їх життя. 

Вирішення проблем, що виникають у зв’язку з недостатнім фінансовим забезпеченням вторинного рівня надання 

медичної допомоги галузі охорони здоров’я Борівської селищної територіальної громади тільки при залученні коштів 

місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

               Метою Програми є об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, 

організацій, що здійснюють діяльність на території Борівської селищної територіальної громади в напрямку підвищення 

стандартів життя, залучення лікарського персоналу, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази КНП «Борівська 

центральна районна лікарня Борівської селищної ради Харківської області», оснащення необхідним медичним, 

господарським обладнанням, комп’ютерною та оргтехнікою, забезпечення ліками та діагностичними препаратами населення 

Борівської селищної територіальної громади, впровадження новітніх медичних технологій в практику роботи медичних 

установ Борівської селищної територіальної громади, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень закладу 

відповідно сучасних вимог, оновлення санітарного транспорту, що допоможе забезпечити надання якісних та своєчасних 

медичних послуг, знизити рівень захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення Борівської селищної 

територіальної громади. 

 



 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- створення умов для ефективного та якісного надання медичних послуг всім громадянам; 

- забезпечення розвитку вторинної медичної допомоги; 

- укріплення матеріально-технічної бази шляхом оновлення та оснащення сучасним обладнанням; 

- забезпечення кваліфікованими медичними кадрами вторинної медичної допомоги; 

- дотримання санітарних норм та створення сучасних умов для пацієнтів та медичного персоналу, під час надання 

якісної медичної допомоги; 

- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності підприємства вторинної медичної допомоги; 

- забезпечення видатків на енергоносії та інші видатки, не передбачені Законом України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування; 

- здійснення ремонту та повірки медичного, побутового обладнання; 

- здійснення обов’язкового страхування працівників та автотранспорту; 

- недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства та нарахувань на заробітну 

плату; 

- відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій; 

- інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, 

медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я. 

 

5. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Медична допомога жителям Борівської селищної територіальної громади є доступною. Проте є проблеми, які 

накопичувалися роками і потребують вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевих бюджетів. 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем є: 



- збереження існуючих кваліфікованих кадрів та залучення молодих спеціалістів, шляхом забезпечення якісною 

підготовкою, перепідготовкою та підвищення кваліфікації медичних працівників;  

- навчання студентів і підготовка фахівців в інтернатурі вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації 

за рахунок коштів бюджету Борівської селищної ради; 

- забезпечення медичних працівників житлом за рахунок коштів бюджету Борівської селищної ради; 

- оснащення сучасним медичним обладнанням закладів охорони здоров'я Борівської селищної територіальної 

громади, в тому числі високотехнологічним і високовартісним; 

      - забезпечення закладів охорони здоров'я Борівської селищної територіальної громади санітарним автотранспортом; 

- оснащення закладів охорони здоров'я засобами безперебійного електроживлення; 

      - забезпечення препаратами для надання невідкладної допомоги, вакцинації населення Борівської селищної 

територіальної громади та придбання флюороплівки і хімічних реактивів для діагностичних досліджень; 

- підтримка та стимулювання працівників шляхом виплати заробітної плати та виплат стимулюючого характеру; 

- оплата поточних ремонтів та інших послуг необхідних для підтримки функціонування вторинної ланки; 

- покриття видатків на комунальні послуги КНП «Борівська ЦРЛ БРР ХО»; 

- підтримка сучасної системи інформаційного забезпечення підприємства; 

            Програма розрахована на реалізацію заходів на 2021-2023 роки. 

 

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

          Фінансування Програми, планується здійснювати за рахунок коштів бюджету Борівської селищної ради, коштів 

бюджетів інших рівнів, а також за рахунок коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. В процесі 

формування бюджету на відповідний рік обсяг фінансування Програми може коригуватись. 

Головний розпорядник коштів - Борівська селищна рада, отримувачем коштів та замовником є КНП “Борівська ЦРЛ БРР 

ХО». 

 



7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання програми дозволить: 

- створити умови для стабільної роботи підприємства при здійсненні своєї діяльності, виходячи з можливих 

фінансових ресурсів; 

- забезпечити лікувально-профілактичні заклади Борівської селищної територіальної громади кваліфікованими 

медичними кадрами; 

- оснастити заклади охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням; 

- надавати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування населення; 

- дотримуватись нормативів, стандартів і правил при наданні медичних послуг; 

- збільшити доступність консультативної лікарської допомоги населенню Борівської селищної територіальної громади 

та наближення якісного медичного обстеження до мешканців сільської місцевості; 

- поліпшити якість надання медичної допомоги на госпітальному етапі, що в свою чергу призведе до зменшення 

смертності; 

- сприяти формуванню позитивного ставлення населення до змін у галузі охорони здоров’я; 

- зменшити кількість випадків онкозахворювань, виявлених у занедбаному стані; 

- забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та нарахувань на неї; 

- забезпечити своєчасні розрахунки підприємства з бюджетами всіх рівнів; 

- забезпечити своєчасні розрахунки за комунальні послуги та енергоносії. 

 

8. ОБСЯГИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ 

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ. 

План заходів щодо реалізації Програми на 2021-2023 роки (Додаток 1). 

Плани заходів та джерела фінансування можуть коригуватися за необхідністю протягом року. 

 



9. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми забезпечується в порядку, встановленому чинним законодавством. 

Виконання Програми покладається на одержувача коштів – КНП “Борівська ЦРЛ БРР ХО». Один раз на рік одержувач 

коштів готує та подає узагальнену інформацію про хід виконання заходів Програми на розгляд сесії Борівської селищної 

ради. 

Організаційне забезпечення, контроль за виконанням Програми та цільовим та ефективним використанням бюджетних 

коштів здійснюється виконавчим комітетом Борівської селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 

 Заходи  і завдання до програми  розвитку вторинної медичної допомоги  
населенню Борівської селищної територіальної  громади  на 2021-2023 роки 

  

№ 
з/п 

  
Найменування завдань та 

заходів 

Термін 
виконання 

(роки) 
Виконавці 

Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис.грн Очікуваний 

результат 

  

Загаль-
ний 

обсяг 

За роками виконання 

2021 
2022 
  

2023 
  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 



      

Поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я селищної територіальної громади кваліфікованими медичними кадрами,  медикаментами,  
продуктами харчування, та іншими  господарськими матеріалами і видатками на соціальне забезпечення та оплату послуг ( крім комунальних ) та 
видатками на заробітну плату з нарахуваннями в умовах перехідного періоду медичної реформи . 

1.1 

Забезпечення належних 
умов для роботи 
(приміщення, оснащення, 
медикаментозне 
забезпечення, транспорт) 
медичних працівників  

При 
працевлаштува

нні постійно 

Борівська селищна рада, 
керівник ЛПЗ району 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

фінансува
ння  

 300,0 350,0 300,0 

Сприяння 
закріпленню 
медичних кадрів, 
покращення 
медикаментозного 
забезпечення 
структурних 
підрозділів 

1.2 

Видатки на заходи для 
захисту та протидію 
поширенню коронавірусу 
COVID-19 

На період 
карантину 

Борівська селищна рада. 
керівник ЛПЗ району 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

фінансува
ння 

 150,0 -  -  

Придбання засобів 
індивідуального 
захисту та 
дезінфікуючих 
засобів для 
запобігання 
захворювання 
працівників закладу 

1.3 

Доступність,  якість  
медичного обслуговування 
населення у амбулаторних 
і стаціонарних відділеннях 
умовах перехідного 
періоду медичної реформи 

2021 -2023 
роки 

Борівська селищна рада. 
Керівник ЛПЗ району 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

фінансува
ння 

 3900,0     

Поліпшення роботи 
структурних 
підрозділів, 
покращення 
лікування, харчуван
ня, обслуговування 
пацієнтів, та 
виплати заробітної 
плати з 
нарахуваннями. 

1.4 
Придбання житла для 
лікарів 

2021 -2023 
роки 

Борівська селищна рада 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

фінансува
ння 

 300,0 150,0 300,0 Залучення лікарів 



  
2. Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази ЛПЗ району  

2.1 
Проведення  поточних та 
капітальних ремонтів 
закладів охорони здоров’я  

2021-2023 роки Борівська селищна рада 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

фінансува
ння 

 50,0 50,0 50,0 

Покращення 
матеріально-

технічного стану 
будівель 

2.2 
Оснащення медичним та 
іншим обладнанням 
закладів охорони здоров’я  

 

 

 

2021-2023 роки 

Борівська селищна рада,  
керівник ЛПЗ району 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

фінансува
ння 

 
3500,0  

- 
6000,0 

1230,0 700,0 

Забезпечення ЛПЗ 
району сучасним  
обладнанням, що 

дозволить надавати 
медичну допомогу 
до існуючих вимог 

2.3 
Оснащення м’яким та 
твердим інвентарем 
закладу охорони здоров’я 

 

 

 

2021-2023 роки 

Борівська селищна рада, 
керівник ЛПЗ району 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

фінансува
ння 

 50,0 50,0 50,0 

Покращення 
матеріально-

технічного стану 
ЛПЗ району 

2.4 

Впровадження єдиної 
інформаційної системи 
управління галуззю 
охорони здоров’я 

 

 

 

2021-2023 роки 

Борівська селищна рада,  
керівник ЛПЗ району 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

фінансува
ння 

 240,0 120,0 150,0 

Впровадження 
системи дасть змогу 

забезпечити 
оперативний 

контроль, збір та 
обробку інформації 

для прийняття 
управлінських 

рішень 

2.5 
Лікування хворих на 
цукровий діабет 

 

 Борівська селищна рада,  
керівник ЛПЗ району 

Бюджет 
Борівської 
селищної 
ради, інші 
джерела 

 1500,0 1500,0 1500,0 

Забезпечення 
хворих життєво-

необхідними 
лікарськими 

засобами 



 

2021-2023 роки 

фінансува
ння 

  Всього по програмі:        12490,0 3450,0 1550,0   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


