Комплексна програма
« Здоров’я населення Бурштинської
міської територіальної громади
2021-2025 роки »

Паспорт
до комплексної програми
« Здоров’я населення Бурштинської міської
територіальної громади 2021-2025 роки»
1. Ініціатор розроблення Програми – КНП « Бурштинська центральна міська
лікарня»
2. Розробник Програми – КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»
3. Учасники програми - КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»,
відділи Бурштинської міської ради.
4. Термін реалізації Програми – 2021-2025 роки.
5. Етапи фінансування Програми – 2021-2025 роки.
6. Обсяги фінансування Програми: 71 250 000,00 гривень

Роки

2021-2025

Орієнтований
обсяг
фінансування

Всього

71 250 000,00

Інші
джерела

650 000,00

у т.ч.:
2021

14 250 000,00

130 000,00
Виходячи із наявних фінансових ресурсів
місцевого бюджету

2022

14 250 000,00

130 000,00

2023

14 250 000,00

130 000,00

2024

14 250 000,00

130 000,00

2025

14 250 000,00

130 000,00

7. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів про результати
виконання Програми.

Обґрунтування до комплексної програми
“ Здоров’я населення Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025“
Загальна частина
Комплексна програма “ Здоров’я населення Бурштинської міської територіальної
громади на
2021- 2025 роки ”
спрямована
на
реалізацію
пріоритетів
у
сфері охорони здоров'я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних
захворювань.
Реалізація
Програми
дозволить створити реальні передумови для покращення
медико-демографічної ситуації в регіоні, попередження смертності у всіх вікових групах,
передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в
доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.
Затвердження Комплексної програми « Здоров’я населення Бурштинської міської
територіальної громади на 2021-2025 роки» дозволить запровадити системний підхід до
вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров'я з використанням
сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів
державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій і самого населення,
зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну
ефективність.
Незабезпеченість коштами галузі „ Охорона здоров’я ” передбачених доведеними
показниками на 2021 рік не дозволить покращити рівень надання висококваліфікованої
поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги населенню громади та впровадження в
медичну практику сучасних методів діагностики та лікування, тому є потреба у фінансуванні
заходів даної програми за рахунок коштів бюджету територіальної громади.
Мета програми:
Метою Комплексної програми “ Здоров’я населення Бурштинськоїміської
територіальної громади 2021-2025 роки ” є:
 збереження та зміцнення здоров'я;
 профілактика захворювань;
 зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення;
 підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;
 забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону
здоров'я.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми:
 стабілізація
епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності,
інвалідизації та смертності від вірусних інфекцій , туберкульозу, цукрового
діабету, серцево-судинних захворювань
серед населення Бурштинської
територіальної громади;
 забезпечення доступу населення до профілактичних заходів;
 безкоштовний доступ до раннього виявлення вірусних гепатитів В і С, ВІЛ та
СНІД, C0VID-19 та повного лікування хворих;
 належного забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення
потреб хворих.
У напрямку зміцнення репродуктивного здоров’я:
 покращення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової
загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечує
соціально-економічний розвиток території через створення умов безпечного
материнства,
удосконалення
системи
планування
сім’ї,
формування
репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, впровадження нових перинатальних
технологій, зниження перинатальної смертності, зниження рівнів захворюваності
та смертності від раку шийки матки і молочної залози.
У напрямку боротьби із захворюванням на туберкульоз:



стабілізація епідеміологічної ситуації, поліпшення спеціалізованої комплексної
профілактики
та
лікування
туберкульозу,
запобігання
розвитку
хіміорезистентного туберкульозу, удосконалення лабораторної діагностики
туберкульозної інфекції.
У напрямку профілактики вірусних гепатитів, лікування, догляду та підтримки
хворих на вірусні гепатити В і С, COVID-19:
 стабілізація в районі епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності,
інвалідизації та смертності від вірусних гепатитів шляхом реалізації державної
політики щодо забезпечення доступу населення до профілактичних заходів,
послуг з лікування та медикаментозного забезпечення.
Обсяг та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми:
Термін дії програми – 2021-2025 роки в два етапи: І-й етап 2021-2023 роки, ІІ-й етап
2023-2025 роки.
Загальний обсяг прогнозованого фінансування програми становить 71 250 000,0 грн.
Фінансове забезпечення програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету
територіальної громади та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
Заходи програми:
 Попередження та лікування масових інфекційних захворювань ;
 Створення резерву медикаментів та виробів медичного призначення;
 Стаціонарне лікування пільгових категорій населення;
 Амбулаторне лікування пільгових категорій населення;
 Придбання операційного гістерезектроскопу;
Фінансування капітальних видатків: оновлення матеріально-технічної бази,
проведення капітальних ремонтів, закупівля необхідного медичного обладнання, придбання
твердого та м’якого інвентаря.
Прогноз результатів:
Затвердження Комплексної програми дасть змогу:
 збільшити середню очікувану тривалість життя;
 досягти тенденції до зниження смертності від інфекційних захворювань
(хронічних гепатитів В і С, ВІЛ та СНІД, C0VID-19);
 стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності у
працездатного віку .
 збереження та зміцнення здоров’я;
 зниження інвалідності і смертності населення;
 підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;
 покращення демографічної ситуації в нашій зоні;
 забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону
здоров’я.
Фінансово-економічне обґрунтування:
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень
бюджету територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
Розпорядником коштів на фінансування заходів Програми в частині бюджету
територіальної громади є Бурштинська міська рада.
Обсяг фінансових ресурсів може коригуватися в залежності від потреб.
Директор
КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»

Володимир Василик

