
 

yKPAiHA
СТРИЙСЬКА МIСЪКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВIВСЬКОi ОБЛАСТI
х сЕсIя, vIII дЕмокрдтйного скликАнIIя

рIшЕння
Вцýý ццч\ц\ 2021 р. Nч-ý ЬО

м. Стрий

Про внесення змiн до Програми розвитку
Комунального некомерцiйного пiдприемства
<<Стрийський пологовий будинок>>

Розглянувши клопотання Комунального некомерцiйного пiдприемства
<СтрийсЬкий пологовий будинок )), створеного вiдповiдно до Законiв УкраТни
<<основи законодавства Украiни про охорону здоров'я)), <ПровнесеннJI зrtiн :о
деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо удосконzl'IеннJI законо.]авства з пIlтань
дiяльностi закладiв охорони здоров'я>>, ,,Про лер;кавнi фiнансовi гарантiТ
медичного обслуговування населеннrI>), з метою пiJвищення якостi та
доступностi надання медичноi допомоги населенню MicTa Стрия. кер}ючись ч.3
ст.91 Бюджетного кодексу УкраiЪи, п. 22чl ст 26 Закону Украiни uПро rtiсцеве
самоврядування в Украiнi>>, - Micbкa рада вирiшила:

1.внести змiни до Програму розвитку Комунального некомерцiйного
пiдприемства <Стрийський пологовий будинокD на 2о2l р. (далi - ПрограМа), Що
додаеться.

2. Фiнансовому управлiнню СтрийськоТ MicbKoi ради (Л.Коваль) провести
фiнансування вiдповiдно до затвердженоi Програми.

з. ,Циректору-головному лiкарю Комунального некомерцiйного
пiдприемства <<Стрийський пологовий будинок>> Стрийськоi MicbKoT ради I.
I-{имбалi забезпечити ре€Lлiзацiю передбачених Програмою заходiв.

4. КонтролЬ за виконанням цього рiшення покласти на постiйну
депутатську комiсiю з питань охорони здоров'я та соцiального захисту
населення I.Са_гlдан та заступника мiського голови Х.Грех.

мiський голова Олег Канiвець



прогрАмА
розвитку Комунального некомерчiйного пiдприсмства

<<Стрийський пологовий будиною>
на 2021 р.

1. пАспорт прогрАми

1. Iнiцiатор розроблення Програми: Виконавчий KoMiTeT Стрийськоi MicbKoT ради
львiвськоi областi

2. .Щата, номер документа про затвердження програми: Рiшення сесii MicbKoT ради вiд
(\t > u.tuа_ 2021 рокуJф ЛýЧ
Розробник Програми: Виконавчий KoMiTeT СтрийськоТ MicbKoi ради Львiвськоi областi
Спiврозробник Програми: КНП кСтрийський пологовий будинок>
Вiдповiдальний виконЕIвець Програми: Виконавчий KoMiTeT СтрийськоТ MicbKoT ради
львiвськоi областi

6. Учасники програми: КНП <Стрийський пологовий будинок>
7. TepMiH реалiзацii програми: 202l piK
8. Загальний обсяг фiнансових pecypciB, необхiдних для реалiзацii програми:2567600 грн.

2. визнАчЕння проБлЕми, нА розвязАнЕя якоi спрямовАнА
прогрАмА

Актуальнiсть Програми розвитку комунаJIьного неколtерuiйного пiдприсьlства

кСтрийський пологовий булинок> на 202l р. (далi - Програrtа) зr,rtов.rена необхiднiстю
покращення якостi надання медичноi допоIuоги жiночоrt1, насеjlенi{ю rr.Стрltя та Стрltliського

району, пiдвищення рiвня надання медичноТ допо}lоги вагiтниrt. ро:i--l-rяrl. поро:i-r.rяrt та

новонародженим, покращення матерiально - технiчноТ бази. пiдвищення про-f) KTItBHocTi праui

медичних працiвникiв з надання медичноТ допоIt{оги. покрашення ix соцiа-lьного та

економiчного становища.
Ефективнiсть процесу модернiзацii та функчiонування iлtедичноТ гапl зi rticTa.

вирiшення завдань покJIадених на КНП <Стрийський пологовий булинок) I\lo)fu-IllBe -lllme за

умов дотримання основних принципiв:
_ максимчlльна доступнiсть (за piBHeM, обсягом, технологiями та TepпliHort наJання

допомоги);
_ вiдповiднiсть професiйноi пiдготовки спецiалiстiв i матерiально-технiчноi бази iT

потребам;
- забезпечення пацiентiв невiдкладною квалiфiкованою акушерсько -гiнекологlчною

допомогою , неонатологiчною ,анестезiологiчною та реанiмацiйними допомогами;
- реглzlментацiя обов'язкiв держави та громадськостi щодо КНП <Стрийський

пологовий будинок> вiдповiдними нормативними документами.
Тому при розробцi моделi КНП кСтрийський пологовий булинок) на мiсчевому piBHi

необхiдно закласти Bci необхiднi елементи, HaBiTb якщо на даному етапi вiдсутнi можливостi

для ix реалiзацii. Створення умов i пошук pecypciB пiд KoHKpeTHi завдання створеноi моделi

КНП <Стрийський пологовий будинок> (з yciMa необхiдними елементами) с основою lT

подальшого розвитку,
Одним з основних завдань органiв мiсцевого самоврядування € створення умов для

ефективного та доступного для Bcix громадян медичного обслуговування, яке залежить не

лише вiд матерiitльно-технiчноi бази, d й вiд забезпеченостi квалiфiкованими медичними
кадрами.
Програма розроблена на виконання Закону Украiни вiд07.07,2011 року N9 Збl l-VI <Про

внесення змiн до Основ законодавства УкраiЪи про охорону здоров'я щодо удосконаJIення
надання медичноi допомоги)>, Закону Украiни вiд 06.04.2017 N9 2002-VIII кПро внесення Змiн

до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо удоскон.rлення законодавства з питань дiяльностi

J.
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закладiв охорони здоров'я>, наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 04.1 1.2010 р.
Ns951 <Про затвердження Примiрних табелiв оснащення обладнанням, медичною технiкою та
виробами медичного призначення (акушерсько-гiнекологiчна допомога)>, рiшення Стрийськоi
MicbKoi ради вiд 27 .02.I9p, Jt 753 <Про затвердження Програми розвитку КомунаJIьного
некомерцiйного пiдприсмства <Стрийський пологовий булинок> .Враховуючи вищевикладене,
е нагальна потреба у cTBopeHHi Програми розвитку комунального некомерчiйного
пiдприемства <Стрийський пологовий булинок> на202| р. з розширеним спектром заходiв,

що стосуються покращення медичного обслуговування 66- ти тисяч жiночого населення ( м.
Стрия та Стрийського району), попередження захворюваностi, зниження неонатальноi
cMepTHocTi .

Затвердження даноi Програми дасть можливiсть реалiзувати впровадження програмно-

цiльового методу фiнансування та заJIучити додатковi кошти iз мiського бюджету та iнших
джерел, не заборонених законодtlвством, для вирiшення проблемних питань щодо
забезпечення належЕоi акушерсько-гiнекологiчноi допомоги вагiтним, родiллям, породiллям,
гiнекологiчно хворим, новонародженим дiтям.

3. мЕтА прогрАми

Метою прогрzlми с органiзацiя своечасного цiлодобового квалiфiкованого надання
акушерсько- гiнекологiчноi та неонатологiчноi медичноТ допомоги населенню ,створення умов
, необхiдних для забезпечення доступноi та якiсноi медичноТ допомоги населенню, органiзацii
нtlлежного управлiння внутрiшнiм лiкувально- дiагностичними та iншими процесами та
ефективним використанням pecypciB, надання вторинноТ медичноi допомоги та медичне
обслуговування населення, що постiйно проживае на територii blicTa Стрия. але не

обмежусться вкiваним населеним пунктом, а також вжиття захо.fiв з профiлактики
захворювань населення та пiдтримки громадського здоров'я.



4. рЕсурснЕ зАБЕзпЕчЕння БюджЕтноi цIлъовоi прогрдми

прогрАмА
розвитку Комунального некомерцiйного пiдприемства

<<Стрийський пологовий будиною>
Ha202l р.

*якщо строк виконання програми 5 i бiльше poKiB, вона подiляеться на етапи i

таблиця оформляеться на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказусться oкpeluo

Обсяг коштiв, якi пропону€ться

залучити на виконання програми
202l piK Усього витрат на

виконання програми

Усього, 2567600,00 2567600,00

у тому числi

обласний бюджет

районнi, MicbKi (MicT обласного
iliдпорядкlъання) бюджети* *

2567600,00 25б7600,00

бюджети сiл, селищ, MicT районного
пiдпорядкування**

кошти небюджетних джерел* *



Фiнансування ( грн.)Назва
завдання

показники
виконання заходу,
одиницi вимiру

виконавець
заходу,
показника

Завдання 1

забезпечепня
надання
належноi
лiкарсько-
акушерськоТ
допомоги
вагiтним,
родiллям,
породiллям та
новонародже
ним

Захiд l
забезпечення
ефективноТ

роботи КНП
кСтрийський

пологовий
будинок>

Показнцки зартат
кнп
кСтрийськи
й пологовий

Обсяг фiнансовоi
пiдтримки

витрати на медикаI\.{енти

2l3700,00

Показники продукту

Кiлькiсть вiлвiлувань
лсiночiй консультшlii',од.

95lз l

Серелrrя тривалiсть
перебування породiль у
пологовому булинку, лнiв

Кiлькiсть жiнок, якi
вчасно стали на облiк в

жiночу консультацiю по
вагiтносгi,од.

Показнпк затрат
Обсяг фiнансовоТ

пiдтримки (Прилбання
обладнання i предметiв
довгострокового

5. ПЕРЕЛIК ЗАХОДIВ, ЗАВДАНЬ, ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

2021 piK

Очiкуваний
результат

органiзачiя
сво€часного
цiлодобового

квалiфiкованогl
надання

акушерсько-
гiнекологiчнот т
неонатологiчно

медичноi
допомоги

населенню

22,1

l470



6. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХIВ I ЗАСОБIВ РОЗВ,ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,
ОБСЯГIВ ТА ДЖЕРЕЛ ФIНАНСУВАНIIЯ

вторинна медична допомога та медичне обслуговування, забезпечення належноi

лiкарсько- акушерсьКоТ допомоГи жiночоМу населеннЮ, ЩО постiйно перебувають на територiТ

м. СЪрия,u irр"й"ького району, яких нараховуеться станом на 01 .0|.2021r року 65710 осiб, до

цього часу надавалася Стрийським пологовим будинком.
кнп <стрийський пологовий булинок> забезпечить пацiентiв невiдкладною акушерсько

-гiнеколоГiчноЮ та неонатОлогiчною допомогою, а також буде сприяти:

- впровадженню у практику сучасних засобiв дiагностики та лiкування ускладнень
вагiтностi, захворювань породiль, гiнекологiчних захворювань;

- проведенню заходiв щодо збереження репродуктивного здоров'я населення

диспансеризацii вагiтних та гiнекологiчних хворих, профiлактики та лiкування акушерськоi та

гiнекологiчноi патологii,планування ciMi;
- свосчасНе скеруваНня прИ необхiднОстi пацiентiв , на вищиЙ piBeHb надання медичноТ

допомоги згiдно з визначеними рiвнями органiзацii акушерсько -гiнекологiчноi допомоги в

YKpaiHi; 
проведення цитологiчного скринiнгу на патологiю шийки матки ycix пацiснтiв , якi

звернулися за медичною допомогою вперше за звiтнiй piK;

- вивчення та впровадження сучасних методик ведення пологiв та пiсляпологового

перiолУ, дiагностиК" ,u пi*уuання гiнекологiчних захорювань, ускладнень вагiтностi, пологiв

та пiсляпологового перiоду, досвiду роботи кращих лiкувально- профiлактичних закладiв

щодо сучасних технологiй надання акушерсько- гiнекологiчноi допомоги;
- органiзацiя дiяльностi з придбання , зберiгання, використання, знищення наркотичних

засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв вiдповiдно довимогчинного законодавства

УкраiЪи.
Фiнансування програми здiйснюсться в межах видаткlв. ЗаТВеРJiКеНИх в \Ilcbкo]\{v

бюджетi, за рiшеннями Micbkoi рали щодо видiлення та спряNrування коштiв на в!lконання

вказаноТ програми' HaBiTb за умови поточного фiнансування реалiзацii заходiв iз .Щер;кбЮJ/t\еТ\'

(програrr,rа державних фiнансових медичних гарантiй), а також з iнших джере.r фiнансr,вання-
не заборонених чинним законодавством.

обсяг вказаних видаткiв визначаеться рiшеннями Стрийськоi мiськоi ра: про бю.r;кет

або про внесення змiн до показникiв мiсцевого бюджету на вiдповiдний piK.

програ:rла розрахована на реалiзацiю заходiв протягом 2021l року.

7. КООРДИНДЦIЯ ТД КОНТРОЛЪ ЗД ХОДОМ ВИКОНДННЯ ПРОГРДМИ

координацiю та контроль за ходом виконання Програми розвитку Кнп <стрийського

пологового булинку> здiйснюе Стрийська MicbKa рада та iT виконавчий KoMiTeT.

Звiт про виконання Програми пода€ться щоквартально фiнансовому управлiнню та

вiддiлУ економiкИ СтрийськОi MicbKoT ради ЛьвiВськоI областi за встановленою формою до 25

числа наступного мiсяця та не пiзнiше, нiж через мiсяць пiсля завершення року.

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Програма визначае мету, завданнЯ i шляхИ пiдвищенНя рiвня надання медичноТ

доrrоrо., вагiтним, родiллям, породiллям та новонародженим на 2021piK, враховуючи

стратегiчнi завдання та прогнозованi обсяги фiнансового забезпечення.

програма мае вiдкритий характер i може доповнюватись (змiнюватись) в

установленому чинним законодавством trорядку в залежностi вiд потреб поточного моменту

(прийняття нових нормативних aKTiB, затвердження та доповнення регiональних медичних

програм, змiнних фiнансово-господарських можливостей громади).



Програма розрЕlхована до 31.12.202l рокУ, мае зllвдання, якi направленi на виконання

заходiв прогрчll\,rи адаптованих до рiвня потреб та можливостей MicTa, реалiзацiя прогрilпли

буле здiйснюватися IIIJUIxoM спiвпрачi медитIIIих закладiв та органiв мiсцевого

сzlмоврядування у визначених напрямках дiяльностi.- 
Звiти про виконання прогрчtми подаеться щоквартально та щорiчно у фiнансове

управлiння та вiддiл економiки Стрийськоi MicbkoT ради за встановленою формою до 25 числа

"uiryп"о.о
за звiтнiм та не пiзнiше , нiж через мiсяць пiсля закiнчення року. При уточненнi

бюджету вiдповiдно вЕосяться змiни до процрillчlи.

,Щиректор
       Iгор ЩИМБАЛА

      
  
      

      


