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Назва Програма розвитку охорони 

здоров’я населення Перещепинської 

міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2024 роки 

Підстава для розроблення Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон 

України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» 
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Мета Програми Збереження і зміцнення здоров’я 

населення та поліпшення 

демографічної ситуації в громаді  

шляхом підвищення якості та 

ефективності надання медичної 

допомоги з пріоритетним напрямом 

профілактики та лікування 

хронічних неінфекційних та 

інфекційних соціально-небезпечних 

захворювань найбільш значущих в 

соціально-економічному та медико-

демографічному плані 
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Закінчення дії Програми 31.12.2024 року 

 

Етапи виконання Програми з 01.03.2020 року по 31.12.2024 року 

(виконується в один етап) 

 

 

 

 



Програма 

розвитку охорони здоров’я населення Перещепинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки 

 

I. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

          Здоров'я є головною цінністю, має важливе значення в житті кожної 

людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту 

та благополуччя, головна умова стійкого економічного розвитку. 

          У громаді залишається складною демографічна ситуація. Коефіцієнт 

народжуваності у 2019 році становить 3,33% на 1000 населення, коефіцієнт 

смертності становить 14,28% на 1000 населення.   

          На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення 

стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів 

захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних 

захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні 

новоутворення, цукровий діабет та інші хвороби. На хронічну патологію 

страждають до 60% дорослого та майже 20% дитячого населення. 

          Водночас, відмічається тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, 

збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу 

та ВІЛ/СНІДу, розладів психіки тощо.           

         Враховуючи вищевикладене, є нагальна потреба у прийнятті  Програми 

розвитку охорони здоров’я населення Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2024 роки з розширеним спектром заходів, що 

стосується покращення медичного обслуговування як дорослого, так і 

дитячого населення.  

          Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати 

впровадження програмно - цільового методу фінансування та залучити 

додаткові кошти із бюджету громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством для вирішення проблемних питань охорони здоров’я 

населення.  

          Впровадження програмних заходів дасть можливість зосередити 

бюджетні кошти на найважливіших напрямах охорони здоров’я, активізувати 

міжсекторальний підхід до питань профілактики захворювань та 

продовжувати позитивно впливати на показники здоров’я населення громади. 



II. Мета Програми 

 Метою Програми є збереження і зміцнення здоров’я населення та 

поліпшення демографічної ситуації в громаді  шляхом підвищення якості та 

ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом 

профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних 

соціально-небезпечних захворювань найбільш значущих в соціально-

економічному та медико-демографічному плані.  

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 

 

          Основними шляхами щодо розв’язання проблем стану здоров’я 

населення, зниження рівнів захворювань, інвалідності, смертності, загрозливої 

демографічної ситуації та для розвитку охорони здоров’я населення 

Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки 

необхідно визначити: 

- Прийняття Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, 

які обслуговують населення Перещепинської міської ОТГ, на період до 

2024 року; 

- Проведення активної демографічної політики, охорони материнства та 

дитинства;  

- Впровадження сучасних методів профілактики та лікування у практику 

охорони здоров’я; 

- Забезпечення найбільш соціально уразливих верств населення з 

важкими захворюваннями медикаментами та витратними матеріалами, 

засобами реабілітації для покращення якості життя. 

          Виконання Програми здійснюватиметься протягом 2020 – 2024 років у 

межах наявних та залучених матеріально-технічних та фінансових ресурсів, за 

рахунок коштів місцевого бюджету Перещепинської міської ради, а також 

інших джерел не заборонених законодавством. 

IV. Строки та етапи виконання Програми 

          Програма реалізовується в один етап. 

          Початок виконання Програми 01.03.2020 року. 

          Закінчення виконання Програми 31.12.2024 року. 

V. Основні завдання Програми 

          Основними завданнями Програми є: 



- Прийняття Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, 

які обслуговують населення Перещепинської міської ОТГ; 

- Удосконалення сфери надання медичної допомоги населенню та 

профілактики захворювань;  

- Формування здорового способу життя та мотивації населення до 

здорового способу життя; 

- Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та 

збереження репродуктивного здоров’я населення; 

- Протидія інфекційним соціально-небезпечним захворюванням. 

 

VI. Фінансове забезпечення виконання Програми 

          Реалізація програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого 

бюджету Перещепинської міської ради в межах асигнувань, які щороку 

передбачаються у міському бюджеті по галузі "Охорона здоров'я" за 

відповідними напрямками, а також інших джерел не заборонених 

законодавством. 

          Необхідний обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету 

визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів. 

VII. Організація управління та контролю  

за ходом виконання Програми 

          Координація виконання Програми покладається на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

          Контроль за ходом виконання Програми здійснюється шляхом 

щорічного звіту про виконання Програми виконавчим комітетом 

Перещепинської міської ради.  

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

          Передбачається, що виконання заходів Програми забезпечить розвиток 

охорони здоров’я населення Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади,  дозволить зберегти і зміцнити здоров’я населення та 

поліпшить демографічну ситуацію в громаді.   

IX. Якісні показники виконання Програми 

          За результатами виконання Програми передбачається: 



- зниження рівня розповсюдження шкідливих звичок серед населення 

міста. 

- збільшення рівня поінформованості населення з питань здорового 

способу життя; 

- зниження рівня смертності від серцево-судинних захворювань на  1%; 

- зниження рівня захворюваності та смертності від злоякісних 

новоутворень на 0,5%; 

- охоплення профілактичними оглядами до 70% населення міста; 

- підвищення охоплення хворих на гіпертонічну хворобу контрольованим 

лікуванням на 10%; 

- підвищення якості життя хворих з трансплантованими органами; 

- забезпечення ефективного функціонування амбулаторної медичної 

допомоги; 

- забезпечення ефективного функціонування Центру ПМСД  для надання 

якісної медичної допомоги відповідно до потреб населення; 

- досягнути до 80% рівня охопленням реабілітаційним лікуванням дітей-

інвалідів; 

- охоплення скринінговим тестування на ВІЛ 5% населення громади; 

- надання якісних медичних послуг хворим на туберкульоз, зменшення 

показника смертності від туберкульозу на 2%. 

 

 

          Секретар міської ради                                                 М.Г.КОПИТЬКО 

 

 

 

 


