
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від  23.12.2020  № 2/VIII-94 

м. Краматорськ      

 
Про затвердження програми розвитку 

та  підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я первинного рівня 

надання медичної допомоги у місті 

Краматорську на 2021-2022 роки 
 
 
 

З метою збереження та зміцнення здоров’я населення міста, формування здорового 

способу життя, раннього виявлення захворювань і їх профілактики та ефективного лікування, 

стабільного функціонування закладів первинного рівня надання медичної допомоги,  як 

комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я міста і збереження їх 

інфраструктури, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 
 1. Затвердити програму розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

первинного рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки (далі – 
Програма, додається). 

2. Фінансовому управлінню (Саєнко), відділу охорони здоров’я (Мельник) розглянути 

можливість виділення коштів на реалізацію Програми в межах асигнувань на охорону 

здоров’я, а також за рахунок інших джерел незаборонених законодавством. 

3. Відділу охорони здоров’я (Мельник): 

1) використати кошти за призначенням; 

2) інформувати щоквартально фінансове управління про використання коштів на 

виконання Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Катальнікову О.Г. -  
заступника міського голови. 

 
 
 
Міський голова  О.В. Гончаренко  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток  
до рішення  міської ради 
23.12.2020  № 2/VIII-94  

 
ПРОГРАМА  

розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я первинного рівня надання 

медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки 
 

І. Загальна частина 
 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої 

залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це показник 

соціального і культурного прогресу, один із головних елементів національного багатства 

країни. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення здоров’я як своє найголовніше 

завдання. 

Світовий досвід, узагальнений в документах ВООЗ, показує, що одним із головних 

пріоритетів розвитку національної системи охорони здоров’я в умовах дефіциту фінансових і 

кадрових ресурсів, повинен бути розвиток первинної медико-санітарної допомоги на основі 

загальної практики – сімейної медицини. 

Первинна медична допомога є базовим рівнем надання медичної допомоги в усьому 

світі. Її кардинальне реформування в Україні вимагає суттєвих змін у функціонуванні моделі 

закладів первинної медичної допомоги.  

Програма розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я первинного 

рівня надання медичної допомоги у місті Краматорську на 2021-2022 роки (далі - Програма) 

потребує цільових фінансових зусиль, активних і скоординованих дій закладів охорони 

здоров’я, спрямованих на забезпечення належних можливостей для наближення якісної 

первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини до населення, яке обслуговують 

центри первинної медико-санітарної допомоги (далі – Центри). 
Програма в свою чергу спрямована на налагодження ефективного функціонування 

системи первинної медико - санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної 

медицини шляхом забезпечення справедливості і рівності у питаннях охорони здоров’я, 

створення умов для ефективного функціонування лікувально-профілактичних підрозділів 

Центрів, поліпшення їх кадрового, матеріально-технічного забезпечення 

 
 

ІІ. Обґрунтування Програми 
 

Програма розроблена з метою подальшого розвитку первинної медицини шляхом 

формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я людей, раннього 

виявлення захворювань та їх ефективного лікування, а також з метою стабільного 

функціонування Центрів, як комунальних некомерційних підприємств та збереження їх 

інфраструктури. Передбачається цільове фінансування заходів Програми, які мають значний 

вплив на вирішення найважливіших проблем розвитку первинної медичної допомоги 

населенню на засадах сімейної медицини. Програма підготовлена згідно чинного 

законодавства України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони 

здоров’я України. 

Діяльність комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я міста 

спрямована на реалізацію завдань по наданню населенню якісної медичної допомоги, 

виконанню заходів територіальних медичних програм, щодо покращення стану здоров'я 

населення, розвитку системи охорони здоров'я.  



 
 
 
В Центрах існують власні допоміжні служби: лабораторна, метрологічна, 

фізіотерапевтична, господарська служба для обслуговування будинків та територій 

амбулаторій та інші. 
 
Центри забезпечують виклик лікаря до хворого вдома завдяки наявності 

автотранспорту та водійської служби. Підтримується альтернативна форма стаціонарного 

лікування -  стаціонар вдома, в яких лікується щорічно близько 6000 хворих.  
Медичні працівники Центрів забезпечують роботу медичних комісій на призовній 

дільниці Краматорського міського територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки  
Організація виконання спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України від 28.11.2012 № 

1095/955/119 «Про затвердження порядку взаємодії між органами МВС України  с закладами 

охорони здоров’я та Прокуратури України при встановлені факту смерті людини». На 

Центри покладено обов’язок щодо виїзду бригади (водій та фельдшер) на огляд померлих 

громадян по всій території міста Краматорська та прилеглих селищ, які відносяться до 

громади міста Краматорська. 
 

ІІІ. Мета Програми 
 

Головна мета Програми – створити необхідні умови для збереження та зміцнення 

соціальної стабільності, як основи економічного зростання та можливості реалізації  

пріоритетних завдань розвитку громади міста. Забезпечити стабільну роботу Центрів, 

медичне обслуговування населення та його соціальний захист, поліпшення інвестиційного 
клімату. 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних 

можливостей бюджету згідно Розрахункової потреби витрат (додаток 1). 
 
 

IV. Завдання Програми 
 

 Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров'я міста Краматорська та створення умов 

ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги, а саме: 
  - поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, 

інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості  життя; 
 - оптимізація організації медико–санітарної допомоги населенню, забезпечення її 

високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико–санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини; 
 - поступове зміщення пріоритетів з лікування хвороб на їх профілактику та із 

стаціонарної допомоги на амбулаторно-поліклінічну; 
 - запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення 

бюджетних асигнувань на первинну медичну допомогу; 
- недопущення порушень термінів виплати заробітної плати працівникам Центрів та 

недопущення кредиторської заборгованості; здійснення розрахунків з оплати праці на 

підставі єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників, 

керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 30.08.2002 № 1298 та сумісним 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я 

України від 05.10.2005 № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників 

закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»; 
 - утримання допоміжних служб Центрів діяльність яких націлена на  якісне та 

своєчасне обслуговування населення міста в Центрах ; 
 - збереження інфраструктури амбулаторій Центрів; 



 
 
 
 - ефективне використання  та збереження майна комунальної власності, забезпечення 

своєчасного та якісного обслуговування будинків, споруд та прибудинкових території;  
 - виявлення  хворих на ранніх стадіях хвороби завдяки рентгенологічній службі; 

– забезпечення організації та надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та 

вірусні пневмонії з невизначеним статусом та підозрою на COVID-19; 
– здійснення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які 

залучаються до лікування хворих на вірусну пневмонію з невизначеним статусом та підозрою 

на COVID-19 на період епідемії згідно до Порядку забезпечення додаткових щомісячних 

стимулюючих доплат медичним працівникам, які залучаються до лікування хворих на вірусну 

пневмонію з невизначеним статусом та підозрою на COVID-19 на період епідемії (додаток 2 до 

Програми). 
 

V. Реалізація Програми 
 

 Державна політика у сфері охорони здоров’я спрямована на зміцнення здоров’я усіх 

верств населення міста Краматорська, збільшення тривалості активного життя, поліпшення 

демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико – санітарної допомоги, 

удосконалення фінансування, управління галуззю та раціональне використання асигнувань 

на охорону  здоров’я, а також забезпечення соціального захисту працівників Центрів. 
  
 З метою успішної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я необхідно: 
 1. Забезпечити пріоритетний розвиток Центрів і профілактичну роботу спрямовану на 

збереження і зміцнення здоров'я населення, з максимальним залученням органів виконавчої 

влади; 
 2. Забезпечити у межах наданої компетенції ефективне функціонування лікувально-
профілактичних підрозділів Центрів; 
 3. Утримувати допоміжні служби в Центрах, що підвищить якість медичних послуг. 
 4. Забезпечити утримання та обслуговування будинків споруд та прибудинкових 

територій Центрів. 
 5. Забезпечити утримання служби для огляду громадян що померли вдома; 
 6.Забезпечення роботи медичної комісії на призовній дільниці Краматорського міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 
 7. Збереження середньої заробітної плати працівників, які проходять службу у збройних 

силах України. 
 8. Покращити матеріально-технічну базу Центрів, що впливає як на саму можливість 

виконання медпрацівниками своїх функціональних обов′язків, так і на можливість 

професійного удосконалення. 
 9. Забезпечити виконання лабораторних обстежень, які не увійшли до гарантованого 

державою мінімального пакету послуг. 
 
 
 

VІ. Фінансове забезпечення виконання Програми 
 

 Фінансове забезпечення на виконання Програми здійснюється на підставі фінансової 

підтримки з міського бюджету шляхом надання поточних трансфертів із наведеними 

обґрунтуваннями щодо відповідної фінансової підтримки. 
 Обсяг фінансування Програми визначається конкретними заходами та завданнями 

(розрахункова потреба витрат додається). 
 

 Центри як підприємства мають бути включені до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів та використовувати виділені асигнування згідно з планом використання 

бюджетних коштів, який погоджено з головним розпорядником бюджетних коштів. 



 
 
 
 Одержувачами коштів є комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська» та «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Краматорська» Краматорської міської ради. 

 
VІІ. Очікувані результати виконання Програми 

 

Очікуваним результатом виконання Програми має бути: 
- сформована система надання населенню доступних та високоякісних медичних 

послуг, що забезпечить зменшення потреби у вартісних видах медичної допомоги; 
- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації 

надання пацієнтам первинної медичної допомоги; 
- запроваджена ефективна система багатоканального фінансування, збільшення 

бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу, співпраця і сприяння у 

діяльності закладів охорони здоров’я усіх форм власності; 
- покращений матеріально-технічний стан лікувально-профілактичних закладів, які 

надають первинну медичну допомогу; 
- достатнє забезпечення пальним автотранспорту Центрів для обслуговування 

викликів на дому та транспортування важко хворих; 
- запроваджений базовий пакет медичних послуг; 
- поліпшенні умови надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам 

населення. 
 
 

VІІІ. Система управління та контроль за ходом виконання Програми 
 

 Контроль за виконанням Програми здійснює Краматорська міська рада, відповідно до 

своїх повноважень визначених чинним законодавством України. 
 

Головний розпорядник коштів - відділ охорони здоров'я Краматорської міської ради: 
 

 - контролює хід реалізації Програми; 
 - забезпечує узагальнення інформації про хід та виконання Програми і надає її у 

виконком Краматорської міської ради; 
 - здійснює контроль за використанням коштів наданих на виконання Програми.  
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РОЗРАХУНКОВА ПОТРЕБА ВИТРАТ 
на виконання програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги  

у місті Краматорську на 2021-2022 роки 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін  
виконання 

Відповідальний  
за виконання 

Обсяг 

фінансування, 

тис.грн 

2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 
1. Забезпечення функціонування допо-

міжних служб у Центрах первинної 

медико-санітарної допомоги м. Кра-
маторська, у т.ч.: 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради 

  

1) фізіотерапевтична служба (5,0 

штатних посад) 
2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» та «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради 
 

568,7 595,1 

2) централізована стерилізаційна (1,0 

штатна посада) 
2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1»  
 

116,7 124,9 

3) рентгенологічна служба (7,5 штатних 

посад) 
 

2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» 
 

822,6 881,0 

4) господарська служби (охорона 

будівель), 21,0 штатна посада 
  

2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської 

ради 
 

2035,9 2182,0 

            



           Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 
2. Забезпечення роботи медичної комісії 

на призовній дільниці Краматорського 

міського територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки (6,0 штатних посад) 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради 

652,2 698,1 

3. Забезпечення роботи служби з огляду 

громадян, що померли вдома (6,5 

штатних посад) 
 

2021-2022 
роки 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

873,9 934,4 

4. Збереження доступності медичних по-
слуг вдома (виклик лікаря до дому), 

6,0 штатних посад 
 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської 

ради 

1317,2 1404,4 

5. Покращення матеріально-технічної 

бази Центрів  
2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради 

4653,3 4941,8 

6. Забезпечення виконання лабораторних 

обстежень для населення міста 

закладами охорони здоров’я, які не 

увійшли до гарантованого державою 

мінімального пакету послуг 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» та «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

200,9 213,3 

7. Збереження середньої заробітної плати 

працівників, які проходять службу у 

збройних силах України (2 штатні 

посади) 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради 

224,5 239,9 

8. Утримання штатних посад лікарів-
інтернів (3,0 штатні посади на 7 

місяців) 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради 

174,9 - 

9. Оплата комунальних послуг та енерго-
носіїв 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської ради 

3939,3 4254,6 



           Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 
10. Забезпечення заходів щодо запобіган-

ня поширенню на території міста Кра-
маторська гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

26801,3 28185,0 

    
11. 

Забезпечення додаткових щомісячних 

стимулюючих доплат медичним 

працівникам, які залучаються до 

лікування хворих на вірусну 

пневмонію з невизначеним статусом та 

підозрою на COVID-19 

2021-2022 
роки 

комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» і «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» Краматорської міської 

ради 

4482,7 4482,7 

 Разом   46864,1 49137,2 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток 2 
До Програми 
 

 
ПОРЯДОК 

забезпечення додаткових щомісячних стимулюючих доплат медичним працівникам, які 

залучаються до лікування хворих на вірусну пневмонію з невизначеним статусом та підозрою 

на COVID-19 на період епідемії 
 

1. Доплати нараховуються щомісячно медичним працівникам, які залучаються до 

лікування хворих на вірусну пневмонію з невизначеним статусом та підозрою на COVID-19. 
2. Розмір доплат визначається відповідно до категорій медичних працівників:  
- лікарям у розмірі 1000 грн;  
- фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством 

охорони здоров’я, у розмірі 800 грн;  
- молодшим медичним сестрам та водіям у розмірі 600 грн.  

 
3. Обсяг доплат медичним працівникам зазначених категорій, які залучаються до 

роботи з надання медичної допомоги хворим на вірусну пневмонію з невизначеним статусом 

та підозрою на COVID-19 в закладах охорони здоров’я міського підпорядкування 

розраховується пропорційно фактично відпрацьованому часу на амбулаторних прийомах та 

виїздах на дому до хворих. 
4. Доплати за рахунок міського бюджету виплачуються понад обсяг основної 

заробітної плати працівника, яку він отримує за надання медичних послуг за програмою 

медичних гарантій. 
5. Очікуваний обсяг витрат на  2021-2022 роки для здійснення заходу згідно штатних 

розписів:   
 

№ 

п/п 
Категорії персоналу Штатні 

одиниці 
Обсяг фінансування 

(тис. грн.) 

1. Лікарі 116,00 1698,2 
2. Середній медичний персонал 183,00 2143,3 
3. Молодший медичний персонал 56,00 491,9 
4. Водії 17,00 149,3 

 Усього: 372,00 4482,7 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


