Додаток 2
до рішення Марганецької міської ради
від « » листопада 2021 р.
№ - /VIII
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів міської цільової програми «Охорона здоров’я населення Марганецької міської територіальної
громади на 2020-2022 роки»

Назва напряму
№ з/п діяльності (пріоритетні
завдання)
1. Надання фінансової
підтримки
комунальним
підприємствам
охорони здоров’я
з метою оновлення
матеріально –
технічної бази

2.

3.

Зменшення
поширеності
інфекційних хвороб

Заходи щодо
реалізації сталої
відповіді на епідемію
туберкульозу, в т.ч.

Перелік заходів Програми
1.1.Поліпшення матеріальнотехнічної бази лікувальних закладів
для надання послуг населенню
(придбання предметів та матеріалів,
обладнання, інвентаря, предметів
та обладнання довгострокового
користування)

2.1Забезпечення проведення
обстеження та екстрену
профілактику правця та вакцинацію
населення проти сказу;

3.1.Забезпечення вільного доступу
до безоплатного консультування та
тестування на ВІЛ-інфекцію
населення та профілактики

Строк
виконання
Виконавці
заходу
2020-2022 Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня,
КП «Марганецький
ЦПМСД».

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
У тому числі за роками
Всього
2020
2021
2022
Всього
3815,0
880,5
100,0
Кошти
3815,0
760,5
100,0
міського
бюджету
Кошти
державного
бюджету
Кошти
120,0
обласного
бюджету

2020-2022

Всього
Кошти
міського
бюджету
Кошти
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування
Всього
Кошти
міського
бюджету

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР.

2020-2022
Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,

Очікуваний
результат
Зниження
рівня загальної
захворюваност
і населення та
занедбаних
випадків
захворювань

30,0
Зниження
інфекційної
захворюваност
і керованими
інфекціями

30,0

205,0
195,0

255,0
255,0

255,0
255,0

Недопущення
погіршення
епідеміологічн
ої ситуації,

хіміорезистентного,
пневмоцистної пневмонії у ВІЛВІЛ-інфекції/ СНІДу інфікованих протягом 12 місяців до
та вірусного гепатиту підвищення СD4 кліток > 200
3.2. Забезпечити проведення
туберкулінодіагностики у дітей та
підлітків. Проведення щорічного
навчання бригад, які здійснюють
туберкулінодіагностику.
Забезпечити заклади охорони
здоров’я міста туберкуліном та
туберкуліновими шприцами.
3.3.Забезпечення молочними
сумішами дітей 1-го року життя
народжених від ВІЛ-інфікованих
матерів.

4.

Боротьба
з онкологічними
захворюваннями
4.1. Створення мамологічного
кабінету та оснащення його
лікувально-діагностичною
апаратурою;

5.

Запобігання і
лікування серцевосудинних та судинномозкових
захворювань

КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР,
КНП «Марганецький
ЦПМСД».

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КНП «Марганецький
2020-2022
ЦПМСД»,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР».

5.1.Оснащення лікувальних закладів 2020-2022
для діагностики та лікування
серцево-судинних та судинномозкових захворювань;

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР».

Кошти
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування

10,0

Всього
Кошти
міського
бюджету
Кошти
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування

300,0
300,0

Всього
Кошти
міського
бюджету
Кошти
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування

400,0
400,0

зменшення
загальної
кількості
хворих на
туберкульоз та
ВІЛінфекцію/СНІ
Д, зниження
рівня
захворюваност
і та смертності
від нього; не
допущення
передачі
інфекції від
матері до
дитини
1500,0
1500,0

Збільшення
рівня
виявлення
новоутворень
молочної
залози І ІІ
ступеня від
загальної
кількості
вперше
виявлених
Зниження
смертності від
інсультів та
інфарктів
міокарда

6.

7.

8.

Медична та
соціальна
реабілітація
хворих
покращення умов
їх перебування в
лікувальному
закладі та соціумі

6.1.Забезпечення безоплатним
пільговим відпуском лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними
категоріями захворювань.
6.2.Забезпечення інвалідів та дітейінвалідів засобами догляду за
стомою, підгузками та іншими
технічними засобами для
використання в амбулаторних та
побутових умовах, слуховими
апаратами.
6.3.Забезпечення роботи кабінету по
обслуговуванню осіб, які
підпадають під дію Закону України
« Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціальний
захист»,оплата праці і нарахування
на заробітну плату
працівників кабінету.
6.4.Забезпечити громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання , медикаментами,
лікарськими засобами та
відповідними харчовими
продуктами .
6.5. Забезпечення медикаментами
для паліативного лікування
невиліковних онкохворих.
6.6. Забезпечення медикаментами,
лікарськими засобами та
витратними матеріалами .

2020-2022

Забезпечення
хворих на
цукровий діабет
препаратами
інсуліну

7.1.Відшкодування вартості
лікарських засобів (інсуліну)

2020-2022

Інформаційноаналітичні системи
в закладах охорони
здоров’я

8.1. Забезпечення впровадження
інноваційних технологій шляхом
оснащення сучасною
комп’ютерною технікою

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР,
КНП «Марганецький
ЦПМСД».

2020-2022

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР».

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька

Всього

3 400,0

3727,0

4700,0

Кошти
міського
бюджету
Кошти
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування

3200,0

3727,0

4700,0

Всього
Кошти
міського
бюджету
Державний
бюджет
Інші джерела
фінансування
Всього
Кошти
міського
Бюджету

2481,0
600,0

200,0

1881,0

200,0
200,0

400,0
400,0

Зниження
загальної
захворюваності та
інвалідізації
населення:
зниження
смертності, у
тому числі
працездатного
населення

Своєчасне
забезпечення
хворих
препаратами
інсуліну

Покращання
рейтингових
показників
стану здоров’я

лікувальних закладів .

9.

10.

11

12

Забезпечення
утримання
закладів охорони
здоров’я

9.1. Надання фінансової підтримки
комунальним підприємствам
охорони здоров’я на оплату
комунальних послуг та
енергоносіїв,
оплату послуг (крім комунальних),
інші поточні видатки, капітальний
ремонт та інше

Забезпечення
10.1 Відшкодування витрат на
виконання
виплату і доставку пенсій,
закладами
призначених на пільгових умовах
охорони здоров’я
Закону України
«Про
загальнообов’язко
ве державне
пенсійне
страхування»
Стоматологічна
11.1.Забезпечення лікувального
допомога
стоматологічного кабінету для
пільгової категорії населення
(терапевтична, хірургічна допомога
та рентгендіагностика).
11.2.Забезпечення безоплатним
зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних
металів), пільгового контингенту
громадян
Забезпечення
12.1 Забезпечення лікарськими
якості лікування
засобами та витратними
хворих з
матеріалами відділення гемодіалізу
хронічною
на базі КП «Нікопольська
нирковою
центральна районна лікарня»
недостатністю
(відповідно до кількості пацієнтів
Марганецької

центральна міська
лікарня»ММР».

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КНП «Марганецький
ЦПМСД »,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР»,
КП «Марганецька
міська стоматологічна
поліклініка»ММР».
Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»,
КНП «Марганецький
ЦПМСД».

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька міська
стоматологічна
поліклініка» ММР.

Виконавчий комітет
Марганецької міської
ради,
КП «Нікопольська
центральна районна
лікарня» (за згодою).

населення
Кошти
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування
Всього
Кошти
міського
бюджету
Кошти
обласного,
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування

7040,0
1900,0

6453,5
6453,5

7100,0
7100,0

Покращення
рівня надання
медичної
допомоги

Соціальна
захищеність
пенсіонерів
закладів
охорони
здоров’я

5140,0

Всього

368,2

456,0

550,0

Кошти
міського
бюджету
Кошти
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування
Всього

285,0

456,0

550,0

272,4

300,0

350,0

Кошти
міського
бюджету
Кошти
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування

159,7

300,0

350,0

112,7

Всього

В межах виділених асигнувань

Кошти
міського
бюджету
Кошти
державного
бюджету

83,2

забезпечення
пільгової
категорії
населення
стоматологічн
ою допомогою
та
безоплатним
зубопротезуванням
Забезпечення
хворих, які
потребують
замісної
норкової
терапії
(гемодіалізу)

громади).
Інші джерела
фінансування

13

14

Забезпечення
додаткових
соціальних
гарантій для
малозабезпечених
сімей з дітьми
першого та
другого року
життя

13.1 Забезпечення дітей першого та
другого року життя з
малозабезпечених сімей
безкоштовним харчуванням

2020-2022

Здійснення заходів
протидії
поширення
коронавірусної
інфекції

14.1. Забезпечення медикаментами,
засобами індивідуального захисту
та дезінфікуючими засобами.
14.2.Страхування медичних
працівників на випадок зараження
коронавірусною інфекцією
14.3. Забезпечення закладів
охорони здоров’я, які проводять
попередню діагностику гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, експрес-тестами для
визначення антигена коронавірусу
SARS-CoV-2 та наборами для
відбору біологічного матеріалу
методом полімеразної ланцюгової
реакції.
14.4. забезпечення
централізованою подачею кисню
ліжкового фонду закладів охорони
здоров’я, які надають стаціонарну

2020-2022

Виконавчий комітет;
Марганецької міської
ради;
КНП «Марганецький
ЦПМСД».

Всього:
Кошти
міського
бюджету

28,8

28,8

30,0

50,0

Виконавчий комітет;
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР»,
КНП «Марганецький
ЦПМСД».

Всього:
Кошти
міського
бюджету

400,0

20 659,1

38,5

400,0

438,5

38,5

Державний,
обласний
бюджети
Інші джерела

30,0

20220,6

50,0

лікарськими
засобами та
витратними
матеріалами.
Покращення
якості надання
медичної
допомоги цій
категорії
хворих.
Безкоштовний
відпуск
молочних,сухих,консервованих та інших
спеціальних
продуктів
дитячого
харчування
для дітей
першого та
другого року
життя із
малозабезпече
них сімей

Протидія
поширенню
коронавірусної
інфекції,
зниження
рівня
ускладнень від
хвороби;
підтримка
медичних
працівників в
умовах
пандемії

15

Забезпечення
достовірності
даних щодо
структури (за
причиною та
віком) смертності
дітей

Разом по
підприємствах
охорони здоров’я

медичну допомогу пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2 ( на
реконструкцію мережі медичного
киснепостачання КП «Марганецька
центральна міська лікарня»
Марганецької міської ради
15.1. Патологоанатомічне
дослідження у разі смерті дітей.

1. Фінансова підтримка
КНП «Марганецький центр
первинної медико-санітарної
допомоги»

2020-2022

2020-2022

Виконавчий комітет;
Марганецької міської
ради,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня»ММР»,
КНП «Марганецький
ЦПМСД».

Всього:
Місцевий
бюджет

Виконавчий комітет,
КНП «Марганецький
центр первинної медикосанітарної допомоги».

Всього:
Місцевий
бюджет
Державний,
обласний
бюджети

-

6,1

6,1

6,1

6,1

2843,4

2616,5

3914,6

2692,0

2465,1

3914,6

Державний,
обласний
бюджети
Інші джерела

151,4

Інші джерела
2. Фінансова підтримка
КП «Марганецька центральна
міська лікарня» ММР

3. Фінансова підтримка
КП «Марганецька міська
стоматологічна поліклінііка» ММР

2020-2022

2020-2022

Виконавчий комітет,
КП «Марганецька
центральна міська
лікарня» ММР.

Всього:
Місцевий
бюджет

13381,5
8016,8

31 136,7
10947,5

Державний,
обласний
бюджети
Інші джерела

5364,7

20189,2

385,9

514,0

500,0

159,7

514,0

500,0

Всього:
Виконавчий комітет,
КП «Марганецька міська Місцевий
бюджет
стоматологічна
поліклінііка» ММР.
Державний,
обласний
бюджети
Інші джерела

226,2

-

8735,0
8735,0

Встановлення
причин смерті
плодів,
новонароджен
их,мертвонаро
джених та
дітей до 18
років

2020-2022
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Всього

18 940,4

34667,2

13149,6

Кошти
міського
бюджету
Кошти
обласного,
державного
бюджету
Інші джерела
фінансування

11483,5

14326,6

13149,6

7456,9

20340,6

Л.М.ДУПЛІЙ

-

