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Загальні положення
Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
У Програмі визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть
наданню кваліфікованої медичної допомоги працівниками комунального
некомерційного підприємства «Луцький районний центр первинної медикосанітарної допомоги» мешканцям Городищенської ОТГ Луцького району.
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не
передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та
спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші
соціальні результати.
У 2017 році за ініціативи Уряду та Міністерства охорони здоров’я України
розпочався активний процес реформування медичної галузі. Першими етапами
реформування, як визначено в постанові Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних
округів», наказі Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року,
розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-Р
«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», про
початок реорганізації закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні
медичні підприємства.
Медичним закладом для надання первинної медичної допомоги мешканцям
Луцького району визначено комунальне некомерційне підприємство «Луцький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги». На даний час
підприємство є профільним медичним закладом, забезпечено необхідним кадровим
потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні
структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги.
Мета програми
Основна мета виконання програми – створення належних відповідних умов
надання якісної, своєчасної медичної допомоги населенню громади; забезпечення
профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів
здоров’я; розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.
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 ресурсів
для оплати послуг, які будуть надаватися комунальному некомерційному
підприємству «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
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Напрями діяльності та заходи Програми
Програмою визначено такі основні завдання:
- надання фінансової підтримки підприємству для забезпечення медичного
обслуговування населення (шляхом надання йому кваліфікованої планової
первинної медико-санітарної допомоги);
- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки;
- здача майна в оренду.
Фінансова підтримка виконання програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства
України за рахунок коштів сільського бюджету.
Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на
2019-2020 роки відображено у додатку до програми.
Комунальне некомерційне підприємство «Луцький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» має бути включено до мережі головного
розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з
планом використання.
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається
комунальним некомерційним підприємством «Луцький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» до Городищенської сільської ради щоквартально.
Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної
фінансової підтримки.
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Додаток
Затверджено рішенням №45-16/12
від 15.02.2019

План заходів
програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Луцький районний центр первинної медикосанітарної допомоги» на 2019-2020 роки
№
з/п

1.

2.

3.

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)
Придбання предметів,
матеріалів, обладнання та
інвентарю

Придбання медикаментів
та перев’язувальних
матеріалів

Оплата послуг (крім
комунальних):
ВСЬОГО

Голова

Перелік заходів програми

- паливно-мастильних матеріалів;
- придбання запчастин до автомобіля ,
комплектувальних виробів і деталей для
ремонту всіх видів виробничого та
невиробничого обладнання;
- засоби медичного призначення
(кало приймачі)
- пільгові рецепти (пільгові категорії
населення);
- пільгові рецепти (учасники АТО);
- відшкодування за наркотичні середники та
прекурсори.
Згідно заключених договорів на оплату
послуг(телефонний зв’язок, інтернет,
заправка картриджів, ремонт оргтехніки
тощо)

Строк
виконання
заходу
2019
2020
2019
2020

2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування(вартість),
тис. гривень
Всього

Сільський
бюджет

Сільський
бюджет

10,0
10,0

Сільський
бюджет

2019
2019
2019

20,0

С.В. СОКОЛЮК
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