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1. Паспорт «Районної цільової програми надання населенню вторинної
медичної допомоги на 2019 рік»____________________

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація, комунальне 
некомерційне підприємство 
«Ніжинська центральна районна 
лікарня» Ніжинської районної ради 
Чернігівської області

2. Підстава для розроблення Бюджетний кодекс України №2456-VI 
від 08.07.2010р., Закон України «Про 
державний бюджет на 2019 рік»’ 
№2629-УІІІ, Закон України «Основи 
законодавства України про охорону 
здоров’я» №2801-Х1І від 19.11.1992р., 
Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення законодавства з 
питань діяльності закладів охорони 
здоров’я»’ №2002-УІІІ від 06.04.2017р., 
Закон України «Про державні 
фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» №2168- 
VIII від 19.10.2017р. розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
«Концепція реформи фінансування 
системи охорони здоров’я» від 30 
листопада 2016 р. № 1013 т.71,91 
Бюджетного кодексу України, 
керуючись п. 22 ч.І ст.26, ч.І ст.59 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

3. Розробник Програми Комунальне некомерційне 
підприємство «Ніжинська центральна 
районна лікарня» Ніжинської районної 
ради Чернігівської області

4. Відповідальний виконавець 
Програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація, Комунальне 
некомерційне підприємство 
«Ніжинська центральна районна 
лікарня» Ніжинської районної ради 
Чернігівської області

5. Учасники програми Ніжинська районна державна 
адміністрація, Комунальне



некомерційне підприємство 
«Ніжинська центральна районна 
лікарня» Ніжинської районної ради 
Чернігівської області

7. Термін реалізації Програми жовтень-грудень 2019рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
Програми

Районний бюджет та інші джерела, не 
заборонені законодавством

9. Загальний орієнтований обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми, грн.:

11512256,00

9.1 - коштів загального фонду 
районного бюджету, 
джерелом яких є медична 
субвенція

8 840 500,00

9.2. - коштів загального фонду 
районного бюджету та 
додаткова дотація

- кошти спеціального 
фонду районного 
бюджету

2 257 300,00 

414456,00

10. Кредиторська заборгованість 
минулого періоду

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма
Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від ЗО 
листопада 2016 р. № 1013, та згідно Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017р. №2168-VIII, 
одним з основних підходів до концепції реформування є створення належних 
відповідних умов надання якісної, своєчасної вторинної медичної допомоги. 
Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи 
охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та комунальних 
медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності - державні та 
комунальні некомерційні підприємства. Покращення якості медичної допомоги 
можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, 
закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці 
медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови 
раціонального використання наявних фінансових та кадрових 
ресурсів,консолідація бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть 
надаватися комунальним некомерційним підприємством. Для вирішення цього 
завдання необхідно змінити характер відносин між постачальником медичних 
послуг та замовником таких послуг -  Національною службою здоров’я 
України. Для цього проводиться зміна організаційно-правої форми закладу, а 
саме перетворення з бюджетної установи в комунальне некомерційне



підприємство.
Національна служба здоров’я України з 01.01.2020 є розпорядником 

коштів державного бюджету, передбачених на фінансування надання вторинної 
медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного 
обслуговування населення за державний гарантований пакет медичної 
допомоги. Тому на період з жовтня по грудень 2019 року до того, як 
комунальний заклад охорони здоров’я укладе договір про медичне 
обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного 
обслуговування населення для вторинної медичної допомоги, передбачена 
можливість перерозподілу видатків за програмою «Надання вторинної медичної 
допомоги населенню» з використанням програмно-цільового методу (за 
бюджетною програмою), що передбачено Бюджетним кодексом України 
№2456-УІ від 08.07.2010р.

З 1 жовтня 2019 року такі перерозподілені кошти медичної субвенції 
спрямовуються районним бюджетам (у частині видатків на надання вторинної 
медичної допомоги населенню) для фінансування заходів, що забезпечують 
здійснення лікувально-профілактичної діяльності закладу.

З огляду на зазначене, прийняття Районної цільової програми надання 
населенню вторинної медичної допомоги комунального некомерційного 
підприємства «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної 
ради Чернігівської області на 2019 рік забезпечує функціонування у жовтні- 
грудні 2019 року комунального некомерційного підприємства «Ніжинська 
районна центральна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області 
та надання населенню належної вторинної медичної допомоги.

3. Мета Програми
Метою Районної цільової програми надання населенню вторинної 

медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Ніжинська 
центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області на 
2019 рік є фінансове забезпечення надання у жовні-грудні 2019 року вторинної 
медичної допомоги населенню району, здійснення управління медичним 
обслуговуванням населення району, вжиття заходів з профілактики 
захворювань та підтримки громадського здоров’я населення району.

4. . Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування, строки виконання Програми

Фінансування Районної цільової програми надання населенню вторинної 
медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Ніжинська 
центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області на 
2019 рік у жовтні-грудні 2019 року здійснюватиметься у межах асигнувань, 
передбачених на охорону здоров’я в районному бюджеті Ніжинського району.

Джерелом надходженням коштів до районного бюджету для покриття 
видатків на надання вторинної медичної допомоги є медична субвенція з 
державного бюджету, яка передбачена на жовтень-грудень 2019 року, 
додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету місцевим бюджетам видатків, а також кошти районного бюджету в 
межах розрахункової потреби по Ніжинській районній центральній лікарні в



загальній сумі 1 1512256,00 грн., правонаступником якої є комунальне 
некомерційне підприємство «Ніжинська центральна районна лікарня» 
Ніжинської районної ради Чернігівської області.

Головним розпорядником коштів за даною бюджетною програмою є 
Ніжинська районна державна адміністрація Чернігівської області, до мережі 
якого у статусі одержувача бюджетних коштів вводиться комунальне 
некомерційне підприємство «Ніжинська центральна районна лікарня» 
Ніжинської районної ради Чернігівської області.

Одержувач бюджетних коштів за даною бюджетною програмою 
(комунальне некомерційне підприємство «Ніжинська центральна районна 
лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області) здійснює їх 
використання згідно Плану використання бюджетних коштів, складеного та 
затвердженого у встановленому порядку. Виконання «Районної цільової 
програми надання населенню вторинної медичної допомоги на 2019 рік» 
передбачено на період жовтень-грудень 2019 року.

5. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники
Основними завданнями «Районної цільової програми надання населенню 

вторинної медичної допомоги на 2019 рік» є фінансове забезпечення надання у 
жовтні -  грудні 2019 року вторинної медичної допомоги населенню та 
забезпечення потреб населення району у загальній, спеціалізованій та 
кваліфікованій поліклінічній (консультативно-діагностичній) та стаціонарній 
медичній допомозі за профілем, відповідно до спеціалізації лікувального 
закладу, здійснення консультативного прийому населення, а також реалізації 
державної політики в галузі охорони здоров’я.

Програмою діяльності комунальне некомерційне підприємство 
«Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради 
Чернігівської області є медична практика, яка включає в себе основні напрямки 
надання кваліфікованої поліклінічної, консультативної, діагностичної, 
стаціонарної медичної допомоги населенню Ніжинського району Чернігівської 
області, а саме:

спеціалізованої -  вторинної амбулаторно-поліклінічної 
(консультативно-діагностичної) медичної допомоги , яка надається лікарями які 
мають відповідну спеціалізацію і можуть забезпечити кваліфіковане 
консультування, діагностику, профілактику і лікування;

—  вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги у 
визначеному законодавством порядку;

планування, організація, участь та контроль за проведенням 
профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 
пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів;

— консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, фізіологічних станів, а також щодо ведення здорового 
способу життя;



— взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення у 
наданні третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою 
своєчасного діагностування та забезпечення медичної допомоги на різних 
рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного 
обслуговування;

—  організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування 
до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну 
(високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на 
санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством 
порядку;

—  проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею листків непрацездатності;

—  направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності ;
—  участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо формування здорового способу життя;
—  участь у державних та регіональних програмах щодо організації 

пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 
законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 
забезпечення галузі охорони здоров’я;

—  участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових 
обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у 
порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

— визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення 
у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні 
та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та 
якісною медичною допомогою;

—  моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських 
засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засобів;

—  забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників Підприємства;

—  придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання 
наркотичних засобів ( списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних 
речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 
таблиці IV та списку 2 таблиці IV ) «Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів») згідно з вимогами чинного законодавства 
України;

—  закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 
медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та 
прекурсорів), обладнання та інвентарю.

Очікуваними результатами виконання «Районної цільової програми 
надання населенню вторинної медичної допомоги на 2019 рік» є :

- гарантована можливість надання населенню у жовтні-грудні 2019 року 
належної вторинної медичної допомоги;

- своєчасне виявлення ризиків виникнення хронічних захворювань та 
запобігання ускладненому перебігу захворювань;



- покращення рівня громадського здоров’я , зменшення захворюваності, 
смертності та інвалідності

- забезпечення дотримання міжнародних стандартів
- підвищення рівня санітарно-гігієнічних знань, формування у населення 

навичок здорового способу життя;
6.. Напрями діяльності та заходи програми

З метою забезпечення населення вторинною медичною допомогою в межах 
«Районної цільової програми надання населенню вторинної медичної допомоги 
комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна районна 
лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області на 2019 рік» 
передбачається здійснення заходів:

- оплата праці медичного, адміністративно-управлінського, лікувально- 
профілактичного, допоміжно-діагностичного та господарського підрозділів (в 
т.ч. посадові оклади, доплати, надбавки, матеріальна допомога);

- проведення нарахування на фонд оплати праці єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його перерахування до 
бюджету;

- проведення утримання із заробітної плати податків та зборів, їх 
перерахування до бюджету;

придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю 
(канцелярських товарів);

- придбання лікарських та діагностичних засобів, наркотичних 
препаратів, дезінфікуючих засобів, спирту, медикаментів, медичного 
інструментарію, медичних матеріалів та інших виробів медичного призначення, 
медичного обладнання, вакцин для щеплення проти грипу медичним 
працівникам та окремим працівникам, віднесеним до групи ризику;

- придбання продуктів харчування для приготування їжі стаціонарним 
хворим;

- оплата послуг по поточному ремонту, технічному та регламентному 
обслуговуванню автотранспортних засобів;

- оплата послуг з обслуговування приміщень (послуг з охоронної 
сигналізації, відшкодування експлуатаційних витрат);

- оплата послуг по поточному та технічному обслуговуванню медичного, 
обладнання, комп’ютерної техніки, по поточному ремонту і заправці картриджів 
до принтерів;

- оплата послуг по страхуванню медичного персоналу та водіїв 
автотранспортних засобів згідно чинного законодавства;

- оплата послуг по страхуванню автотранспортних засобів та орендованих 
приміщень згідно чинного законодавства;

- оплата послуг зв’язку та телекомунікаційних послуг, послуг з 
підключення до мережі Інтернет;

- оплата за енергоносії та оплата послуг по утилізації твердих побутових 
відходів;

- оплата послуг по сервісному обслуговуванню та супроводу програмного 
забезпечення, виготовлення ключів електронних цифрових підписів та печаток;

- оплата послуг з бактеріологічного дослідження;



- оплата послуг з проведення навчань персоналу (цивільний захист, 
пожежна безпека, тощо);

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування, інших 
предметів, інвентарю та оплата інших робіт і послуг, необхідних для виконання 
комунальним некомерційним підприємством завдань по наданню вторинної 
медичної допомоги;

- оплата витрат, пов’язаних з відрядженнями працівників (сум добових, 
витрат на проїзд та проживання);

- оплата пільгових пенсій за розрахунками Пенсійного фонду;
- закупівля медичного обладнання та оргтехніки;
- оплата послуг по капітальному ремонту неврологічного відділення 

лікарні;
- та інше для функціонування закладу.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснюється головним 
розпорядником.

Звіт про виконання «Районної цільової програми надання населенню 
вторинної медичної допомоги на 2019 рік» надається виконавцем головному 
розпоряднику бюджетних коштів до 04.01.2020р.

Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про виконання 
«Районної цільової програми надання населенню вторинної медичної допомоги 
на 2019 рік» фінансовому управлінню Ніжинської районної ради Чернігівської 
області до 08.01.2020р.

Відповідальний виконавець звітує про виконання «Районної цільової 
програми надання населенню вторинної медичної допомоги на 2019 рік» на 
сесії Ніжинської районної ради за підсумками року.

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених 
рішенням Ніжинської районної ради «Про районний бюджет Ніжинського 
району на 2019 рік»

Виділення додаткових коштів на утримання підприємства проводити 
згідно обгрунтованих детальних розрахунків у межах розрахункової потреби 
шляхом внесення змін до «Районної цільової програми надання населенню 
вторинної медичної допомоги на 2019 рік».

Заступник керівника апарату 
Ніжинської районної Державної 
адміністрації


