
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про затвердження обласної Програми розвитку  
та підтримки закладів охорони здоров’я  обласної  
комунальної власності Миколаївської обласної ради  
на 2020-2022 роки 
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», нормами Бюджетного кодексу України, Законів 
України «Основи законодавства України  про охорону здоров’я» від 19.11.1992 
р № 2801-ХІІ та  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення» від 19.10.2017 № 2168-VII, п. 7.2. Протоколу № 10, яким 
затверджено  рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів від 11.10.2019 р,  Стратегії розвитку галузі 
охорони здоров’я Миколаївської області на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 21.12.2018  № 32, з метою покращення якості 
медичної допомоги населенню Миколаївської області, впровадження нової 
моделі ведення господарської діяльності в медичній галузі – створення 
медичних комунальних підприємств обласна рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити обласну Програми розвитку та підтримки закладів охорони 
здоров’я обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради на 2020 -
2022 роки (далі –Програма), що додається. 

2. Міським (міст обласного значення), сільським (селищним) головам, 
головам райдержадміністрацій розробити та затвердити рішеннями відповідних 
рад аналогічні програми. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на обласну державну 
адміністрацію, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної 
ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та 
розвитку зон відпочинку.  
 
 
 
 Голова обласної ради                                                                             Вікторія МОСКАЛЕНКО 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради від ____ № ____ 
 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Обласна Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я 
обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради на 2020 рік (далі – 
Програма) розроблена для покращення надання послуг в сфері охорони 
здоров’я відповідно до нормами Бюджетного кодексу України, Законів України 
«Основи законодавства України  про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 
2801-ХІІ та  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення» від 19.10.2017 № 2168-VII,  п. 7.2. Протоколу № 10, яким 
затверджено  рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів від 11.10.2019 р,  Стратегії розвитку галузі 
охорони здоров’я Миколаївської області на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 21.12.2018  № 32 та інших нормативно-правових 
актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров’я. 

Актуальність Програми обумовлена необхідністю поліпшення якості 
надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню 
Миколаївської  області, поліпшення матеріально-технічної бази та 
необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі 
охорони здоров’я області. 

Основним підходом до концепції реформування є створення належних 
відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Одним з 
основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони 
здоров’я є реорганізація комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти 
господарської діяльності – комунальні некомерційні підприємства, та 
укладання договорів за програмою медичних гарантій з Національною службою 
здоров’я України. 

Таким чином, буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а 
не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я. 

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення 
повноцінного функціонування комунальних некомерційних підприємств, 
необхідні кошти для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплати послуг, у тому числі 
комунальних та інше. Прийняття Програми створює правові засади для 
запровадження фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету, 
медична субвенція, залишки коштів медичної субвенції, що склались на 
початок бюджетного періоду, залишки  коштів медичної субвенції, що склались 
за станом на 01.04.2020 року, державний бюджет,  субвенції з місцевих 
бюджетів, інші джерела, не заборонені чинними законодавством. 

 
 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливих умов для 
зміцнення  здоров’я жителів області, незалежно від їх віку, статі, соціального 



 
 
статусу поліпшення доступу мешканців області до якісної діагностики та 
лікування відповідно до клінічних протоколів та стандартів. 

Реалізація Програм забезпечить потреби населення у всіх видах 
спеціалізованої медичної допомоги. Метою Програми є забезпечення зниження 
рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом 
формування і налагодження ефективного функціонування системи надання 
населенню доступної і високоякісної спеціалізованої допомоги, поліпшення 
фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я обласного 
підпорядкування.  

 
ІІІ. ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 
Прийняття Програми врегульовано Законами України: 

-  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97 - ВР 
-   "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року № 586-XIV; 
-   "Основи законодавства України про охорону здоров’я" від 19.11.1992 року № 
2801- XIІ зі змінами та доповненнями; 
- «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 

19.10.2017 № 2168-VII 

- Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я Миколаївської області на 2019-
2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2018  № 32 

 
 

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 

Програмою передбачено виконання заходів, які забезпечать розвиток та 
підтримку закладів охорони здоров’я  обласної комунальної власності всіх 
форм господарювання . 

 
Паспорт Програми наведено у  додатку 1. 
 
 

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
обласного  бюджету, медичної субвенції, залишків медичної субвенції, що 
склались на початок бюджетного періоду, залишків  коштів медичної субвенції, 
що склались за станом на 01.04.2020 року, державного бюджету, субвенцій з 
місцевих бюджетів, інші джерел, не заборонені чинним законодавством. 

 
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 

1. 
 
 

 



 
 

VI. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
 
 

Завдання і заходи з виконання Програми, які спрямовані на розв’язання 
проблеми і досягнення мети, наведено у додатку 2. 

 
 

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 
 

- поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги 
населенню Миколаївської  області; 
-поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю створення 
сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області. 
 

 
VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 
Організацію виконання цього рішення покласти на обласну державну 

адміністрацію, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної 
ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та 
розвитку зон відпочинку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 1  
до Програми 

 
ПАСПОРТ  

обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я  
обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради  

на 2020 – 2022 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми  

Управління  охорони здоров’я 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації  

2.  Дата, номер і назва 
розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення програми 

- 

3. Розробник та співрозробники 
Програми 

Управління  охорони здоров’я 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління  охорони здоров’я 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації, заклади охорони здоров’я 
обласної комунальної власності  

5. Номер і назва розділу  Стратегії 
розвитку галузі охорона 
здоров’я на 2019-2021 роки, 
затвердженої рішенням 
обласної ради від 21.12.2018 № 
32 

Розділ 2 Стратегії . Стратегічні пріоритети 
та завдання 

6. Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 
7. Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 
- 

8. Бюджети, з яких залучаються 
кошти на виконання Програми 

обласний бюджет, медична субвенція, 
залишки коштів медичної субвенції, що 
склались на початок бюджетного періоду, 
залишки  коштів медичної субвенції, що 
склались за станом на 01.04.2020 року, 
державний бюджет,  субвенції з місцевих 
бюджетів, інші джерела, не заборонені 
чинними законодавством 

9. Очікуваний обсяг фінансування 
Програми 

194 029,189  тис.гривень 

 
 



 
 

Додаток 2 до Програми 
 

Завдання  та заходи обласної Програми розвитку та підтримки 
закладів охорони здоров’я обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради на 2020-2022 роки 

 

№ 
з/п 

Завдання  Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
Виконавці 

Джерела 
фінансування 

Щорічні 
орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
* (вартість), 
тис. грн. 

1. Здійснення поточних 
видатків закладів 
охорони здоров’я обласної 
комунальної власності 
Миколаївської обласної 
ради 

Придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та 
інвентаря, медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів, 
продуктів харчування, оплата 
послуг (крім комунальних), 
видатки на відрядження, окремі 
заходи з реалізації державних 
(регіональних) програм, виплата 
пенсій і допомоги, інші виплати 
населенню, інші поточні 
видатки. (додаток 1) 

 
2020-2022 

Управління  охорони 
здоров’я Миколаївської 
обласної державної 
адміністрації, комунальні 
некомерційні 
підприємства, комунальні 
заклади та установи 
охорони  здоров’я 
Миколаївської обласної  
ради 
 
 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

 
39660,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Разом за завданням 1  
 

39660,4 

 
2. 

 
Оновлення матеріально-
технічної бази закладів 
охорони здоров’я обласної 
комунальної власності 
Миколаївської обласної 
ради для реалізації 

 
2.1. 
Придбання медичного 
обладнання і предметів 
довгострокового користування;  
 (додаток 2).   

 
 

2020 -
2022 

 
Управління  охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
комунальні некомерційні 
підприємства, комунальні 
заклади та установи 

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
державних гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення за програмою 
медичних гарантій  

охорони  здоров’я 
Миколаївської обласної  
ради 

що склались за 
станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів,  
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

 
 
 
 

47528,2 
 
 

  2.2. Проведення капітальних 
ремонтів, будівництва, 
реконструкції та реставрації 
інших об’єктів (додаток 3) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 
комунальні некомерційні 
підприємства, комунальні 
заклади  

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

 
 
 
 

54019,089 

Разом за завданням  2  101 547,289 

3 Забезпечення  
лікарськими засобами, 
медичним обладнанням 

та технічне 
обслуговування 

обладнання  обласного 
центру онкології 

1.Придбання   
хіміотерапевтичних 
препаратів та препаратів 
супроводу (додаток 4) 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
онкології» 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 

2 000,0 
 



 
 

місцевих бюджетів,  
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

  2. Придбання медичного 
обладнання (додаток 2):  
2.1) 2 апарати штучної 
вентиляції легенів (ШВЛ) 

 
 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
онкології» 

 
 
 
 
 

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів,  
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

 
 

Відповідно 
до додатку 2 

 

  2.2) ректороманоскоп з 
волоконним світловодом  (2 шт.) 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
онкології» 

Відповідно 
до додатку 2 

   
2.3) фібробронхоскоп з набором 
інструментів для взяття біопсії 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
онкології» 

Відповідно 
до додатку 2 



 
 

  2.4) спеціалізована 
відеоендоскопічна система з 
можливістю виявлення та 
демаркації раку, фото та відео 
фіксацією патологічних змін, 
оперативними можливостями 
для проведення хірургічних 
малоінвазивних втручань 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
онкології» 
 

Відповідно 
до додатку 2 

  3. Технічне, післягарантійне 
обслуговування та профілактика 
наявного медичного обладнання 
(додаток 4) 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
онкології» 
 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

200,0 

Разом за завданням  3  2 200,0 

4  Ресурсне забезпечення 
лікувально-

діагностичного процесу 
та інфекційного 
контролю по 

Миколаївському 
регіональному 

фтизіопульмонологічному 
медичному центру 

1) Охоплення 
бактеріоскопічним обстеженням 
осіб з підозрою на туберкульоз. 
Закупівля  контейнерів для 
збору мокротиння, одноразових 
скелець,  лабораторних 
витратних матеріалів, 
обладнання (додаток 5) 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
регіональний 
фтизіопульмонологічний 
медичний центр» 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

521,4 



 
 

 станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

 2) Охоплення 
флюорографічним, 
рентгенологічним та 
комп’ютерним обстеженням з 
метою диференційної 
діагностики випадків 
туберкульозу. 
Закупівля рентгенівської плівки 
та реагентів (додаток 5) 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
регіональний 
фтизіопульмонологічний 
медичний центр» 

150,0 

 ) Технічне обслуговування 
обладнання лабораторії ІІІ рівня 
з мікробіологічної діагностики 
туберкульозу та вентиляційної 
системи (додаток 6) 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
регіональний 
фтизіопульмонологічний 
медичний центр» 

300,0 

 4) Забезпечення безпечних умов 
праці медичних працівників та 
перебування пацієнтів підчас 
лікування у КНП 
«Миколаївський регіональний 
фтизіопульмонологічний 
медичний центр» Миколаївської 
обласної ради (закупівля послуг 
управління охорони поліції) 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
регіональний 
фтизіопульмонологічний 
медичний центр» 

1460,4 



 
 

(додаток 6) 

 5) Зміцнення  кадрового потенціалу  
протитуберкульозної служби  за 
рахунок укомплектування 
відповідно до потреби: 
5.1) здійснення надбавки в розмірі 
25 % до посадового окладу за 
результатами оцінки роботи 
(додаток 7); 
5.2.) організація трудового процесу 
діагностично-лікувальних заходів 
на стаціонарному етапі 
(забезпечення перевезення 
працівників КНП «Миколаївський 
регіональний 
фтизіопульмонологічний медичний 
центр» Миколаївської обласної 
ради до місця роботи та в 
зворотному напрямку) (додаток 7) 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
регіональний 
фтизіопульмонологічний 
медичний центр» 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

 
Обласний бюджет 

 
 
 
 
 

1 000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

928,0 
 5) Забезпечення  сучасними  

засобами інфекційного 
контролю за туберкульозом  з 
метою  запобігання поширенню 
захворювання у закладах 
охорони здоров’я, місцях 
проживання хворих на 
туберкульоз шляхом закупівлі 
(додаток 8): 
 
7.1) інженерних засобів (повірка 
УФ радіометр-дозиметр -71); 
7.2) санітарно гігієнічних і 
засобів, 
7.3) деззасобів; 
7.4) респіраторів з хеппа- 

2020 -
2022 

Управління  охорони 
здоров’я  обласної  
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
регіональний 
фтизіопульмонологічний 
медичний центр» 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,0 
 

41,0 
200,0 

 



 
 

фільтрами FFP 3; масок; 
7.5) одноразового одягу 

200,0 
150,0 

 
 Разом за  заходом 4  

 4954,8 

5  Розвиток 
паліативної 
допомоги та 
надання медичної 
допомоги ВІЛ-
інфікованим та 
хворим на СНІД в 
Миколаївській 
області  

5.1. Забезпечення  
безбар”єрного доступу для осіб 
з інвалідністю та покращення 
умов перебування пацієнтів  
по Миколаївському обласному 
центру паліативної допомоги 
та інтегрованих послуг  

    

 1.1) Облаштування поручнів у 
коридорах стаціонарного 
відділення та амбулаторно-
поліклінічного відділення для 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями в КНП 
«Миколаївський обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» МОР 
(додаток 9) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

43,0 

 
 

1.2) Забезпечення стаціонарного 
відділення системою виклику 
медичного персоналу КНП 
«Миколаївський обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» МОР 
(додаток 9) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» 

21,0 



 
 

 1.3) Облаштування санітарної 
кімнати (туалету) для пацієнтів 
на візках в КНП 
«Миколаївський обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» МОР 
(додаток 3) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» 

Відповідно 
до додатку 3 

 1.4) Забезпечення 
функціональним и ліжками, 
протипролежневими матрацами 
та приліжковими столиками 
стаціонарного відділення  КНП 
«Миколаївський обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» МОР 
(додаток 10) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» 

184,1 

 1.5) Розробка проектно-
кошторисної документації щодо  
влаштування ліфту в будівлі 
стаціонарного відділення КНП 
«Миколаївський обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» МОР  
(додаток 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 -
2022 

 

 
Управління хорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації,  
управління капітального 
будівництва 
облдержадміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг», 
Управління капітального 
будівництва обласної 
державної адміністрації 

 
Обласний  бюджет, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів,  
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

Відповідно 
до додатку 3 

 1.6) Влаштування ліфту в 
будівлі стаціонарного 
відділення КНП 
«Миколаївський обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» МОР 
(додаток 3) 

Відповідно 
до додатку 3 



 
 

  5.2. Забезпечення надання 
медичної допомоги ВІЛ-
інфікованим та хворим на 
СНІД у Миколаївській 
області: 

    

  2.1) Проведення досліджень на 
маркери вірусних гепатитів В і 
С у людей, які живуть з ВІЛ, з 
метою вибору схеми терапії 
антиретровірусними 
препаратами (додаток 10) 

 
 
 
 

2020 -
2022 

 
Управління охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївський 
обласний центр 
паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг» 
 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

37,0 

  2.2) Забезпечення 
лабораторного супроводу 
перебігу ВІЛ-інфекції та 
моніторингу ефективності 
антиретровірусної терапії 
(додаток 11) 

329,5 

  2.3) Забезпечення діагностики 
опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань та 
ускладнень у хворих на ВІЛ-
інфекцію (додаток 11) 

133,5 

 Разом за заходом 5   748,1 

6  Забезпечення розвитку 
високотехнологічних та 
високоспеціалізованих 
методів діагностики та 
лікування в обласній 
клінічній лікарні 

Оснащення обласної клінічної 
лікарні сучасним обладнанням 
для лікування серцево-судинних 
та судинно-мозкових 
захворювань 
Придбання ангіографа   
(додаток 2) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Миколаївська обласна 
клінічна лікарня» 

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 

Відповідно 
до додатку 2 



 
 

заборонені чинним 
законодавством 

 Разом за заходом   6  Відповідно 
до додатку 2 

7  Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
обласного центру 
екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф 
Посилення кадрового 
потенціалу 

Виплата надбавки водіям 
обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф (додаток 12) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я, комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Миколаївській обласний  
центр екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф» 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

11233,9 

 Поліпшення матеріально-
технічної бази закладу 

Придбання автомобілів швидкої 
медичної допомоги  (додаток 2) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я, комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Миколаївській обласний  
центр екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф» 

Обласний  бюджет,  
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів,  
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

Відповідно 
до додатку 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Разом за напрямом діяльності  7  

 Відповідно 
до додатку 2 

8 Розвиток лікувальної 
фізкультури та 
спортивної медицини.  
Забезпечення 
функціонування 
відділення лікувальної 
фізкультури та 
спортивної медицини в 
КНП «Обласний центр 
медичної реабілітації та 
спортивної медицини» 

 

Виплата заробітної плати з 
нарахуваннями, придбання 
предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю, 
медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів,  
оплата послуг (крім 
комунальних), видатки на 
відрядження, окремі заходи по 
реалізації державних 
(регіональних) програм, інші 
поточні видатки (додаток 13) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я, комунальне 
некомерційне 
підприємство «Обласний 
центр медичної 
реабілітації та спортивної 
медицини» 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

2 237,7 

Разом по заходу 8  2 237,7 

9  Забезпечення 
функціонування 
обласного дитячого 
центру медичної 
реабілітації 

Виплата заробітної плати з 
нарахуваннями, придбання 
предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю, 
медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів,  
оплата послуг (крім 
комунальних), видатки на 
відрядження, окремі заходи по 
реалізації державних 
(регіональних) програм, інші 
поточні видатки (додаток 14) 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я, комунальне 
некомерційне 
підприємство «Обласний 
дитячий центр  медичної 
реабілітації» 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів,  
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

25 420,0 



 
 

Разом по заходу 9  25 420,0 

10  Забезпечення 
функціонування 
обласного центру 
здоров’я 

Виплата заробітної плати з 
нарахуваннями, придбання 
предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю, 
медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів,  
оплата послуг (крім 
комунальних), видатки на 
відрядження, окремі заходи по 
реалізації державних 
(регіональних) програм, інші 
поточні видатки (додаток 15). 

2020 -
2022 

Управління охорони 
здоров’я, обласний центр 
здоров’я 

Обласний  бюджет, 
медична субвенція, 
залишки медичної 
субвенції, що 

склались на початок 
бюджетного періоду, 
залишки  коштів 

медичної субвенції, 
що склались за 

станом на 01.04.2020 
року, державний 

бюджет, субвенції з 
місцевих бюджетів, 
інші джерела, не 
заборонені чинним 
законодавством 

6 027,0 

Разом по заходу 10  6 027,0 

Усього за програмою   194 029,189 

 
 

* Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань  і  фактичних можливостей, і може бути 
уточнено під час внесення змін до бюджету з урахуванням можливостей дохідної частини місцевих бюджетів. 
 Орієнтовні обсяги видатків, необхідних для виконання Програми, планується коригувати щороку з урахуванням конкретних завдань 
та фактичних можливостей. 
 
**Відповідно до офіційного Дайджесту, що видається Міністерством охорони здоров’я України № 17 (вересень 2019 року) (додається)  
наведено перелік установ, що можуть фінансуватись виключно з місцевого бюджету,  до якого  зокрема віднесено і лікарсько-фізкультурні 
диспансери та інформаційно-аналітичні центри.  

***За інформацією, розміщеною на офіційному сайті Національної служби здоров’я України (Вимоги 2020)  “Медична реабілітація”  
передбачає надання стаціонарної чи амбулаторної медичної реабілітації пацієнтам при захворюваннях у відновному періоді, тобто поза 
межами гострого періоду, зокрема: 
- дорослим і дітям від трьох років, з порушеннями функції нервової системи; 
- дорослим і дітям від трьох років з порушеннями функції опорно-рухового апарату; 



 
 
- дітям, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя. 
 
Створений центр дитячої медичної реабілітації  буде надавати послуги з  реабілітації дітей з  захворюваннями органів дихання та серцево-
судинної системи, яка не входить до гарантованого пакету, та не  підлягає оплаті за рахунок коштів державного бюджету. 
 
****Відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку  
системи громадського здоров’я» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.06.2019 № 1475 "Про затвердження Плану 
оптимізації лабораторної мережі в системі громадського здоров’я" передбачено створення на базі обласних центрів здоров’я та регіональних 
лабораторних центрів МОЗ України центрів громадського здоров’я (далі – ЦГЗ).  До повноважень створених ЦГЗ буде входити реалізація 
регіональних програм громадського здоров’я, координація дій у сфері громадського здоров’я, моніторинг, реагування на надзвичайні 
ситуації регіонального значення, формування баз даних про стан здоров’я та  здійснення аналізу,  епідемічний контроль, регіональні 
інформаційні кампанії, які будуть оплачуватись за рахунок Державного бюджету України. Однак наразі не вирішено питання створення 
обласного центру громадського здоров’я. 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проекту обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони 
здоров’я обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради  

на 2020 – 2022 роки 
 
 
 

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 
 

Обласна Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я 
обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради на 2020 рік (далі – 
Програма) розроблена для покращення надання послуг в сфері охорони 
здоров’я відповідно до нормами Бюджетного кодексу України, Законів України 
«Основи законодавства України  про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 
2801-ХІІ та  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення» від 19.10.2017 № 2168-VII,  п. 7.2. Протоколу № 10, яким 
затверджено  рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів від 11.10.2019 р,  Стратегії розвитку галузі 
охорони здоров’я Миколаївської області на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 21.12.2018  № 32 та інших нормативно-правових 
актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров’я. 

Актуальність Програми обумовлена необхідністю поліпшення якості 
надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню 
Миколаївської  області, поліпшення матеріально-технічної бази та 
необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі 
охорони здоров’я області. 

Основним підходом до концепції реформування є створення належних 
відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Одним з 
основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони 
здоров’я є реорганізація комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти 
господарської діяльності – комунальні некомерційні підприємства, та 
укладання договорів за програмою медичних гарантій з Національною службою 
здоров’я України. 

Таким чином, буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а 
не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я. 

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення 
повноцінного функціонування комунальних некомерційних підприємств, 
необхідні кошти для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплати послуг, у тому числі 
комунальних та інше. Прийняття Програми створює правові засади для 
запровадження фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету, 
медична субвенція, залишки коштів медичної субвенції, що склались на 
початок бюджетного періоду, залишки  коштів медичної субвенції, що склались 



 
 
за станом на 01.04.2020 року, державний бюджет,  субвенції з місцевих 
бюджетів, інші джерела, не заборонені чинними законодавством. 

 
ІІ. Мета Програми 

 
Мета Програми полягає у досягненні максимально можливих умов для 

зміцнення  здоров’я жителів області, незалежно від їх віку, статі, соціального 
статусу поліпшення доступу мешканців області до якісної діагностики та 
лікування відповідно до клінічних протоколів та стандартів. 

Реалізація Програм забезпечить потреби населення у всіх видах 
спеціалізованої медичної допомоги. Метою Програми є забезпечення зниження 
рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом 
формування і налагодження ефективного функціонування системи надання 
населенню доступної і високоякісної спеціалізованої допомоги, поліпшення 
фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я обласного 
підпорядкування.  

 
ІІІ. Правові аспекти 

 
Прийняття Програми врегульовано Законами України: 

-  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97 - ВР 
-   "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року № 586-XIV; 
-   "Основи законодавства України про охорону здоров’я" від 19.11.1992 року № 
2801- XIІ зі змінами та доповненнями; 
- «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 

19.10.2017 № 2168-VII 

- Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я Миколаївської області на 2019-
2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2018  № 32 

 
 

VI. Можливі варіанти розв'язання проблеми: 
 

Перший варіант – з ІІ кварталу 2020 року фінансування закладів охорони 
здоров’я обласної комунальної власності, які укладуть договори з 
Національною службою здоров’я України буде здійснюватися виключно за 
рахунок коштів державного бюджету України, відповідно до глобального 
бюджету та  за пролікований випадок , що дасть змогу деякий час підтримувати 
основні показники  установ на досягнутому рівні;  

Другий варіант – надання підтримки комунальним закладам за рахунок 
коштів обласного бюджету,  медичної субвенції, залишків медичної субвенції, 
що склались на початок бюджетного періоду,  державного бюджету, та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством, що надасть змогу  поліпшити 



 
 
їх  матеріально-технічну базу, виконати гарантований пакет послуг для 
населення в межах програми медичних гарантій. 

 
VI. Очікувані результати виконання програми 

Виконання Програми забезпечить: 
 

- поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги 
населенню Миколаївської  області; 
-поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю створення 
сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області. 
 

VI. Регіональний аспект 
 
Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 
 

VII. Запобігання дискримінації 
 
У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 
VIII. Запобігання корупції 

 
Проект рішення не містить ризиків вчинення корупційних 

правопорушень. 
 

IX.  Громадське обговорення 
 
Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації буде проведено 

громадське обговорення проєкту Програми з громадськими організаціями 29 
листопада 2019 року. 

 
X. Оприлюднення 

 
 Проект рішення обласної ради  «Про затвердження обласної Програми 
розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я обласної комунальної 
власності Миколаївської обласної ради на 2020 рік» оприлюднено 20.11.2019 
року на офіційному сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації  
(http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/gromadska-rada/obgovorennya/8370-oblasna-programa-
rozvitku-ta-pidtrimki-zakladiv-okhoroni-zdorov-ya-oblasnoji-komunalnoji-vlasnosti-
mikolajivskoji-oblasnoji-radi-na-2020-2022-roki). 

 
 
Начальника управління                                                             Павло ГЕОРГІЄВ 
 
 


