УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХV СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 2 грудня 2021р.

м. Стрий

№ 757

Про затвердження змін до «Програми розвитку
Комунального некомерційного підприємства
Стрийської міської ради
«Стрийська центральна районна лікарня»
на 2021 рік»
Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства
Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня», створеного
відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою підвищення якості
та доступності надання медичної допомоги населенню, керуючись ч.3 ст.91
Бюджетного кодексу України, п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», - Стрийська міська рада вирішила:
1.
Затвердити зміни до «Програми розвитку Комунального некомерційного
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня» на
2021 рік (зміни)» (далі – Програма), що додається.
2.
Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л.Коваль) провести
фінансування відповідно до затвердженої Програми.
3.
Директору Комунального некомерційного підприємства Стрийської
міської ради «Стрийська центральна районна лікарня» (О.Ігнатову) забезпечити
реалізацію передбачених Програмою заходів.
4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську постійну
комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (І. Салдан) та
заступника міського голови Х.Грех.
Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Стрийський міський голова
________________О.КАНІВЕЦЬ

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СТРИЙСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
НА 2021 РІК
(зміни)

ПОГОДЖЕНО
Голова постійної комісії
З питань планування, фінансів
бюджету та соціального розвитку

ПОГОДЖЕНО
Голова постійної комісії
З охорони здоров’я та соціального
захисту населення

__________________С.КОВАЛЬЧУК
«___»_______________2021р.

__________________І.САЛДАН
«___»_______________2021р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

___________________Х.ГРЕХ
«___» ______________2021р.

______________________Л.КОВАЛЬ
«___» ________________2021р.

ПОГОДЖЕНО
ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу економічного
Секретар міської ради
розвитку та стратегічного планування
______________________М.БЕРНИК
______________________Г.БАРАН
«___» ________________2021р.
«___» ________________2021р.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СТРИЙСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
НА 2021 РІК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ініціатор розроблення Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради
Львівської області
Дата, номер документа про затвердження програми: Рішення сесії Стрийської
міської ради від «28» січня 2021 року № 115
Розробник Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської
області
Співрозробники програми: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської
міської ради «Стрийська центральна районна лікарня»
Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Стрийської міської
ради Львівської області
Учасники Програми: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської
ради «Стрийська центральна районна лікарня»
Термін реалізації Програми: 2021 рік
Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми:
18852,2 тис.грн.

Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Стрийська
центральна районна лікарня»
Директор
____________________О.ІГНАТОВ
«___» ______________2021р

2.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА

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 управлінні державної
казначейської служби України в Львівській області та розрахункові рахунки в
установах банків.
Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна
забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення
високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. Значною
складовою у забезпеченні висококваліфікованої 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.
КНП «Стрийська ЦРЛ» надає первинну та вторинну (спеціалізовану) медичну
допомогу, має поліклінічні та стаціонарні підрозділи. За даними звіту за 2020
рік амбулаторно-поліклінічними підрозділами проведено 67164 відвідувань.
Стаціонарна допомога надається на 270 ліжках. За 2020 рік проліковано _4822
осіб, проведено _1122 оперативні втручаня.
Програма розроблена на виконання Закону України від 07.07.2011 року № 3611-VІ
«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо
удосконалення надання медичної допомоги», Закону України від 06.04.2017 № 2002VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», з метою подальшого
розвитку первинної та вторинної медичної допомоги шляхом формування, збереження
і зміцнення здоров’я людей в м. Стрию та Стрийського району, раннього виявлення
захворювань та їх ефективного лікування. Основною проблемою, на яку буде
спрямована Програма – проблема фінансового характеру – нестача коштів на
оплату поточних та капітальних видатків. Дефіцит фінансового ресурсу
унеможливить подальшу роботу КНП «Стриська ЦРЛ», в тому числі: оплати
комунальних та інших послуг, витрат на закупівлю медичних матеріалів та
медикаментів, засобів індивідуального захисту, покращення матеріально - технічної
бази тощо.

3. 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.
4. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СТРИЙСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
НА 2021 РІК

Обсягкоштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Усього,

2021 рік

Усього витрат на
виконання
програми. Тис.грн
18852,2

у тому числі
обласний бюджет
районні, міські (місто обласного
підпорядкування) бюджети**

18852,2

Бюджети сіл, селищ, міст
районного підпорядкування**
Кошти небюджетних джерел**
*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи
і таблиця оформляється на кожний з них окремо.
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

5.ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЗАВДАНЬ, ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ
№ Назва
З
/
П

завдання

Перелік
завдання

заходів Показники виконання заходу, одиниці Виконавець
виміру
показника

заходу, Фінансування (тис, грн.)
Джерела

Обсяги
грн.

тис.

Очікуваний
результат

2021 рік
1 Завдання 1

Захід 1
Показники затрат
Забезпечення
Збереження і ефективної
Обсяг фінансової підтримки
покращення роботи
КНП Витрата на енергоносії
здоровя
«Стрийська ЦРЛ»
Витрати на придбання ноутбука
населення,
Витрати на закупівлю виробів медичного
забезпечення
призначення
якісної
і
Витрати
на
закупівлю
предметів,
кваліфікова
матеріалів, обладнання, інветарю
ної медичної
Витрати на закупівлю антисептиків та
допомоги
засобів захисту
Витрати на закупівлю банкеток та столів

КНП «Стрийська ЦРЛ»

Міський
бюджет
8510,0
7893,5
19,9
103,5

Забезпечення
безперебійног
о постачання
тепла,
води,
світла, газу

162,7
88,4
37,7

Показники продукту

Захід 2
Забезпечення
пільговими
медикаментами

Захід 3
Забезпечення
пільгових категорій
населення

К-сть шт.од.
Відшкодування витрат на заробітну плату
Показник ефективності
Показники затрат
Обсяг фінансової підтримки
Показники продукту
Кількість одержувачів медикаментів
Показник ефективності
Середній
розмір
вартості
пільгових
медикаментів
Показники затрат
Обсяг фінансової підтримки
Показники продукту

2,5
204,3
КНП «Стрийська ЦРЛ»

Міський
бюджет

1850,0

3838

Забезпечення
ліками
пільгові
категорії
населення

0,482
КНП «Стрийська ЦРЛ»

Міський
бюджет
200,0

Забезпечення
населення
стоматологічн
ою

стоматологічною
допомогою
(зубопротезування)

Кількість одержувачів
допомоги
Показник ефективності

стоматологічної

79

допомогою

Середній розмір вартості зубопротезування
Показники затрат

КНП «Стрийська ЦРЛ»

Обсяг фінансової підтримки

Захід 4
Придбання
обладнання

2,532
Міський
бюджет

3221,9

Придбання операційного стола
Придбання автономного джерела живлення
з автоматичним включенням потужністю
120кВт

108,4
600,0

Впровадження сучасних малоінвазивних та
відкритих методів оперативного лікування
травматологічних, нейрохірургічних та
урологічних хворих шляхом закупівлі
цифрового рентген апарату С-дуга для
травматологічного відділення

1612,0

Придбання медичного обладнання (фібро
гастроскопу) для відділення невідкладної
(екстреної) медичної допомоги КНП
Стрийської міської ради «Стрийська
центральна районна лікарня»

374,1

Придбання
24HH

22,0

кондиціонера

OSAKAST –

Придбання медичного обладнання та
виробів медичного призначення різні
(Ліжко лікарняне «БІОМЕД» FВ-1 В)

185,4

Придбання медичного обладнання та
виробів медичного призначення різні
(Монітор пацієнта ЮМ-300)

210,0

Забезпечення
надання
належного
рівня
медичної
допомоги
населенню

Придбання кардіодефібрилятора
Показники затрат
Обсяг фінансової підтримки

Захід 5
Капітальний ремонт

110,0
КНП «Стрийська ЦРЛ»

Міський
бюджет

4973,4

Проведення енергоаудиту будівлі «А-7»
Стрийської центральної районної лікарні
для виготовлення проєктно-кошторисної
документації по об’єкту «Капітальний
ремонт віконних прорізів КНП «Стрийська
центральна
районна
лікарня»
по
вул.О.Басараб, 15
Проведення технічного обстеження будівлі
«А-7» Стрийської центральної районної
лікарні для виготовлення проєктнокошторисної документації по об’єкту
«Капітальний ремонт віконних прорізів
КНП «Стрийська ценральна районна
лікарня» по вул. О.Басараб, 15

49,9

Проведення
лазерного
3D-сканування
будівлі «А-7» Стрийської центральної
районної
лікарні
для
виготовлення
проєктно-кошторисної документації по
об’єкту «Капітальний ремонт віконних
прорізів КНП «Стрийська ценральна
районна лікарня» по вул. О.Басараб, 15
Виготовлення
проєктно-кошторисної
документації по об’єкту «Капітальний
ремонт віконних прорізів КНП «Стрийська
центральна районна лікарня» по вул.
О.Басараб, 15
Капітальний
ремонт
Стрийської
амбулаторії загальної практики сімейної
медицини
Капітальний
ремонт
відділення
невідкладної
(екстреної)
медичної
допомоги КНП «Стрийська ЦРЛ» по
вул.О.Басараб, 15 м.Стрий Львівської
області (Коригування)

49,9

49,8

145,4

462,1
4216,3

Виготовлення
проєктно-кошторисної
документації по об’єкту «Монтаж систем
Захід 6
протипожежного
захисту
(системи
автоматичної пожежної сигналізації та
Забезпечення
відповідності нормам системи
оповіщення
та
управління
пожежної безпеки ЛЗ евакуацією людей) КНП «Стрийська ЦРЛ»
по вул.О.Басараб, 15 м.Стрий Львівської
області»
Всього за
програмою

96,7

18852,2

6. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Програмою визначено такі основні пріорітети для КНП «Стрийська ЦРЛ»:
-забезпечення ефективної роботи, здійснення медичної практики для
безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом
надання йому кваліфікованої екстренної та 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;
- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації
медичних кадрів.
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.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства
України за рахунок коштів міського бюджету за рішенням міської ради щодо
виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми. Обсяг
вказаних видатків визначається рішеннями Стрийської міської ради про
бюджет.
Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 2021 року.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Координацію та контроль за ходом виконання Програми розвитку КНП
«Стрийська ЦРЛ» здійснює виконавчий комітет Стрийської міської ради.

Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому
управлінню та відділу економіки Стрийської міської ради Львівської області за
встановленою формою до 25 числа наступного місяця та не пізніше, ніж через
місяць після завершення року.
При уточненні міського бюджету
відповідно вносяться зміни до
Програми.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку вторинної
(спеціалізованої) допомоги громади міста Стрия на 2021 рік, враховуючи
стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.
Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в
установленному чиним законодавством порядку в залежності від потреб
поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та
доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово-господарських
можливостей громади).
Програма розрахована до 31.12.2021 року, має завдання, які направлені на
виконання заходів програми адаптованих до рівня потреб та можливостей
міста, реалізація програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичних
закладів вторинного рівня та органів місцевого самоврядування у визначених
напрямках діяльності.
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