
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я

від 17.12.2020 № 2/VIII-45

м. Краматорськ

Про затвердження Заходів щодо
реалізації Регіональної програми
«Репродуктивне та статеве здоров’я
населення Донецької області» у місті
Краматорську на період до 2025 року

З метою поліпшення репродуктивного здоров’я населення міста, яке значно впливає
на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку міста в цілому,
керуючись розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 02.03.2018 № 293/5-19 «Про затвердження Регіональної програми
«Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області» на 2018-2022 роки»,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Заходи щодо реалізації Регіональної програми «Репродуктивне та
статеве здоров’я населення Донецької області» у місті Краматорську на період до 2025 року
(далі – Заходи, додаються).

2. Фінансовому управлінню (Саєнко), відділу охорони здоров’я (Мельник) при
формуванні міського бюджету розглядати можливість виділення коштів на реалізацію Заходів в
межах асигнувань на охорону здоров’я, а також за рахунок інших джерел незаборонених зако-
нодавством.

3. Відділу охорони здоров’я (Мельник):
1) забезпечити виконання Заходів;
2) використати кошти за призначенням;
3) інформувати щоквартально фінансове управління про використання коштів на

виконання Заходів
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови

Катальнікову О.Г.

Міський голова О.В. Гончаренко



Додаток
до рішення міської ради
17.12.2020 № 2/VIII-45

ЗАХОДИ
щодо реалізації Регіональної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області»

у місті Краматорську на період до 2025 року

№ з/п Найменування заходів Термін
виконання Відповідальні Очікуваний результат

1 2 3 4 5
1. Забезпечення жінок фертильного віку засобами контрацепції,

вагітність та пологи у яких загрожують здоров’ю та життю
щорічно відділ охорони здоров’я Зниження показника

материнської смерт-
ності на 10 %2. Створення реєстру сімей, які опинилися в складних життєвих

обставинах та потребують соціального супроводу
2021 рік КНП «Центр первинної

медико-санітарної допомоги
№ 1» КМР та КНП «Центр
первинної медико-санітарної

допомоги № 2» КМР
3. Забезпечення (згідно додатку до Заходів) в КНП «ДТМО» КМР:
3.1 відділень реанімації та інтенсивної терапії новонароджених

лікарськими засобами для лікування дихальних розладів
щорічно відділ охорони здоров’я,

КНП «ДТМО» КМР
Зниження показника
малюкової та перина-
тальної смертності на
10%

3.2 відділення патології новонароджених:
1) вітаміном К для профілактики геморагічного синдрому у

новонароджених;
2) препаратом кофеїну цитрат для профілактики та

лікування апное у недоношених новонароджених

щорічно відділ охорони здоров’я,
КНП «ДТМО» КМР

3.3 відділення неонатології апаратурою для виходжування
немовлят, слідкуючою апаратурою, інфузоматами; сучасним
обладнанням відповідно до табеля оснащення: апаратами УЗД,
рентгенапаратами, кардіомоніторами, апаратами штучного
дихання та вентиляції легень, апаратами для неінвазивної
вентиляції легень СРАР, інкубаторами, аналізаторами для
визначення кислотно-лужного стану крові та інфузоматами,

2021-2025
роки

відділ охорони здоров’я,
КНП «ДТМО» КМР



Продовження додатка
1 2 3 4 5

приладами для транскутанного визначення білірубіну, сучасними
системами фототерапії тощо

Зниження показни-
ка малюкової та
перинатальної
смертності на 10%

3.4 Неонатологічного відділення розхідними матеріалами (інту-
баційними трубками, назальними канюлями, центральними
внутрішньовенними лініями та переферичними катетерами,
шлунковими зондами та катетерами для відсмоктування),
датчиками пульсоксиметрів, температурними датчиками
(ректальними та нашкірними) та пристороями їх фіксації

2021-2025
роки

КНП «ДТМО» КМР

4. Забезпечення сервісного обслуговування медичного обладнання у
відділеннях неонатології, реанімації та інтенсивної терапії
новонароджених КНП «ДТМО» КМР

2021-2025
роки

КНП «ДТМО» КМР

5. Забезпечення участі лікарів-неонатологів у тренінгах та семінарах
з питань надання медичної допомоги при невідкладних станах,
виходжування глибоко недоношених та інші

2021-2025
роки

КНП «ДТМО» КМР

6. Забезпечення обстеження вагітних та подружніх пар на TORCH-
інфекції

щорічно КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР

7. Удосконалення в жіночих консультаціях роботи з питань плану-
вання сім’ї та забезпечення їх витратними і методичними, інфор-
маційно-просвітницькими матеріалами, комп’ютерами та інше

щорічно КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР

Зниження рівня
штучного перери-
вання вагітності на
10%8. Забезпечення засобами контрацепції жінок фертильного віку з

груп соціального ризику, малозабезпечених жінок та дівчат
підлітків

щорічно КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР

9. Організація виступів в засобах масової інформації з питань пла-
нування сім’ї та збереження репродуктивного та статевого
здоров’я

щорічно КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР
КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» КМР
та КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги

№ 2» КМР



Продовження додатка
1 2 3 4 5

10. Забезпечення доступу уразливих та соціально незахищених груп
населення до базового пакету медичних послуг з репродук-
тивного здоров’я та планування сім’ї на кожному рівні надання
медичної допомоги

постійно КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР
КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» КМР та
КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 2» КМР

11. Забезпечення участі співробітників КНП «ДТМО» КМР у
тренінгах з питань впровадження програми підтримки грудного
вигодовування

щорічно КНП «ДТМО» КМР Доведення рівня
акредитації дитячих
стаціонарів КНП
«ДТМО» КМР на
звання «Лікарня
доброзичлива до
дитини» до 100%

12. Подальше впровадження принципів скринінгу на виявлення
фонових захворювань та рак шийки матки відповідно до
клінічних протоколів та настанов

КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР

Зниження рівня
захворюваності та
смертності від раку
шийки матки на
10%

13. Закупівля кольпоскопів для жіночих консультацій з метою
раннього виявлення раку шийки матки та витратних матеріалів до
них

КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР

14. Забезпечення закладів охорони здоров’я мамографами для
проведення ранньої діагностики онкологічних захворювань
молочної залози відповідно до клінічних протоколів та галузевих
наказів Міністерства охорони здоров’я України

КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР

Зниження
онкологічної
захворюваності
молочної залози на
10 %15. Впровадження соціальної реклами, розробка інформаційного

матеріалу з питань профілактики онкологічних захворювань
молочної залози, принципам самообстеження, ранньої діагностики
захворювань молочної залози

щорічно КНП «Міська лікарня №1» КМР
КНП «Міська лікарня №2» КМР
КНП «Міська лікарня №3» КМР
КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» КМР та
КНП «Центр первинної меди-ко-
санітарної допомоги № 2» КМР



Продовження додатка

1 2 3 4 5
16. Забезпечення профілактики та скринінгу раку молочної залози та

раку шийки матки на рівні первинної ланки надання медико-
санітарної допомоги

щорічно КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» КМР та
КНП «Центр первинної меди-ко-
санітарної допомоги № 2» КМР

Зниження
онкологічної
захворюваності
молочної залози на
10 %

17. Запровадження соціальної реклами та інформаційних виступів в
засобах масової інформації, в тому числі на телебаченні з питань
здорового способу життя, збереження репродуктивного та
статевого здоров’я, профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекції, які
передаються статевим шляхом, розробка та розповсюдження
друкованих матеріалів з означених питань

щорічно КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» КМР та
КНП «Центр первинної меди-ко-
санітарної допомоги № 2» КМР

Підвищення рівня
обізнаності
населення з питань
збереження
репродуктивного та
статевого здоров’я,
гендерної рівності18. Проведення в закладах освіти тематичних лекцій, виступів,

створення скриньок запитань-відповідей з питань збереження
репродуктивного та статевого здоров’я

щорічно КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» КМР та
КНП «Центр первинної меди-ко-
санітарної допомоги № 2» КМР



Додаток
до Заходів

Розрахункова потреба витрат
щодо реалізації Регіональної програми

«Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області»
у місті Краматорську на період до 2025 року

Найменування витрат

Фінансування по рокам
(тис. грн.)

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1 2 3 4 5 6 7
для відділень КНП «ДТМО» КМР

1. Мобільний рентгенапарат, 1 шт 4000,0
2. Апарат неінвазивної штучної

вентиляції легенів, 1шт 500,0

3. Система СPAP терапії, 1 шт 270,0
4. Монітор пацієнта, 1 шт 50,0
5. Система фототерапії, 3 шт 75,0
6. Шприцевий інфузійний насос, 5 шт 75,0
7. Інкубатор для новонароджених, 2 шт 270,0 270,0
8. Матрац для новонароджених з підіг-

рівом для дитячих ліжок, 10 шт 30,0 30,0

9. Портативний глюкометр, 1шт 3,5
10. Розхідні матеріали:
10.1 тест-смужки для портативного

глюкометра, 2 упаковки 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10.2 Інтубаційні трубки, 20 шт на рік 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
10.3 Високопотокова назальна канюля для

новонароджених, 10 шт на рік 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

10.4 Контур дихальний багаторазовий ди-
тячий для ШВЛ, 2 шт на рік 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10.5 Переферичні катетери, 150 шт на рік 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
11. Медикаменти для КНП «ДТМО» КМР
11.1 Канавіт, 50 амп на рік 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
11.2 Кофеїну цитрат, 30 амп на рік 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
11.3 Аміновена інфант, 60 фл. на рік 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
11.4 Смофліпід, 60 фл. на рік 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
11.5 Емавейл, 40 амп на рік 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

усього 4149,9 521,4 541,4 646,4 446,4

12. Для жіночих консультацій:
КНП «Міська лікарня № 1» КМР

12.1 Кольпоскоп 150,0
КНП «Міська лікарня № 2» КМР

12.2 Мамограф 400,0
КНП «Міська лікарня № 3» КМР

12.3 Кольпоскоп 150,0



Продовження додатка
1 2 3 4 5 6 7

13.
Оплата лабораторних послуг для
забезпечення обстежень вагітних та
подружніх пар на TORCH-інфекції

107,3 114,0 120,0 126,0 132,3

14. Контрацептиви 100,0 106,2 111,8 117,4 123,3

15.
Тест-системи і обладнання для
скринінгу вагітних груп високого
генетичного ризику

65,0 69,0 72,7 76,3 80,1

16. Поточні ремонти жіночих консультацій 300,0

Разом 4721,4 960,6 995,9 966,1 1182,1

В.о. начальника відділу охорони здоров’я В.П. Мельник
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	5.
	Система фототерапії, 3 шт

