
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять восьмої сесії восьмого скликання

24.05.2022 м. Березань № 66

Про внесення змін до Програми
„Здоров’я“ на 2021-2023 роки

Відповідно до статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я,
Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до Програми  „Здоров’я“ на  2021-2023 роки,  затвердженої
рішенням Березанської міської ради від  22.12.2020  №  60-05-VIII  „Про
затвердження Програми  „Здоров’я“ на  2021-2023 роки“, виклавши розділ  4 п.1
Програми „Здоров’я“ на 2021-2023 роки, у новій редакції (додаток).

2.  КНП  „Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської
міської ради“ ( Куява А.І.) забезпечити виконання Програми.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань освіти,  культури,  молоді та спорту,  медицини,
туризму,  соціального захисту населення,  допомоги воїнам АТО та на першого
заступника міського голови Руслана ХРУЛЯ.

Міський голова Володимир ТИМЧЕНКО



Додаток
до рішення тридцять восьмої сесії
Березанської міської ради
восьмого скликання
24.05.2022 № 66

_____
      ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ (НАПРЯМІВ) І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрямки діяльності та заходи міської  Програми  „Здоров’я“ на 2021-2023 роки

№
з/п

Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми
Термін
виконання
заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. грн, в тому числі: Очікуваний результат

2021 2022 2023

1 2 3 4 5
6

7 8 9

Надання
медичної
допомоги

інвалідам Ввв,
учасників

бойових дій в зоні
проведення АТО

та ООС та
пільговим
категоріям
населення

Забезпечити першочергове
пільгове зубопротезування усіх
ветеранів війни, учасників
бойових дій в зоні проведення
АТО та ООС, ліквідаторам ЧАЕС
I, II, III групи, які його
потребують

2021-2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

120,0 120,0 120,0

Проведення пільгового зубопротезування
65-70% потребуючих ветеранів війни,
учасників бойових дій в зоні проведення
АТО та ООС

Забезпечити надання
стоматологічної допомоги
Ветеранам Війни та учасникам
бойових дій в зоні проведення
АТО та ООС й іншим пільговим
категоріям населення: дітям від
0-16 років, ліквідаторам ЧАЕС I,
II, III групи,
військовослужбовцям строкової
служби 5 роти ВЧ – 3066 НГУ

2021-2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

120,00 120,0 120,00

Надання стоматологічної допомоги
Ветеранам Війни та учасникам бойових
дій в зоні проведення  АТО та ООС й
іншим пільговим категоріям населення та
покращення якості їх життя: дітям від 0-
16 років, ліквідаторам ЧАЕС I-групи,
військовослужбовцям строкової служби 5
роти ВЧ – 3066 НГУ



2

Забезпечити ліками ветеранів
війни та учасників бойових дій в
зоні проведення АТО та ООС і
пільгову категорію населення у
випадках їх амбулаторного та
стаціонарного лікування

2021-2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

120,0 120,0 120,0

Забезпечення 85% потребуючих життєво
необхідними медикаментами ветеранів
війни та учасників бойових дій в зоні
проведення АТО та ООС та пільгову
категорію населення під час іх
спеціалізованого та стаціонарного
лікування.
Покращення тривалості та якості життя
населення, забезпечення якісного
медикаментозного лікування

Забезпечити безкоштовне
амбулаторне лікування ветеранів
війни та учасників бойових дій,
включаючи ветеранів АТО,
ліквідаторам ЧАЕС I, II, III
групи, населенню,що
постраждало від наслідків
Чорнобильської катастрофи при
зверненні до лікарів загальної
практики сімейної медицини

2021-2023

КНП „Центр
первинної
медико-

санітарної
допомоги

Березанської
міської ради“

100,0 400,0 100,0 Забезпечення соціальних гарантій
пільгових категорій населення

Забезпечити обстеження та
направлення інвалідів з вадами
слуху на слухове протезування

2021 -2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

30,0 30,0 30,0
Проведення обстеження та направлення
на слухове протезування 50%
потребуючих інвалідів з вадами слуху

2
Протидія

розповсюдження
наркоманії

Придбати тест системи   для
експрес визначення  наркотичних
речовин в біологічних
середовищах 2021 -2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

70,0 70,0 70,0

Забезпечення тест системами для
визначення стану наркотичного
сп”яніння для своєчасної медичної
допомоги населення. Скорочення
масштабів незаконного вживання
наркотичних засобів на 10 – 15 %.

3

Діагностика та
профілактика

ВІЛ/СНІД
інфекцій

Проведення консультування та
безоплатного тестування на
ВІЛ/СНІД інфекції різних
категорій населення 2021 -2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

15,0 15,0 15,0

Забезпечення ранньої діагностики ВІЛ
/СНІД інфекції та профілактика інфекцій.
Підвищення обізнаності населення в
питаннях збереження та зміцнення
здоров’я, профілактики та ранньої
діагностики хвороб.
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4
Діагностика,

профілактичні
обстеження

Забезпечити діагностику  та
моніторинг ефективності
лікування за допомогою
рентгенологічного обстеження
шляхом закупівлі рентгенівської
плівки, електронних носіїв,
сервісне обслуговування рентген
діагностичного обладнання для
пільгової категорії населення

2021 -2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

95,0 95,0 95,00

Покращення ранньої діагностики шляхом
флюорографічного обстеження
підлягаючих контингентів, з метою
попередження ускладнень хвороб

Забезпечити клініко-
діагностичну лабораторію
реактивами  (для проведення
загально клінічних, біохімічних ,
гематологічних,імунологічних
досліджень)для  пільгової
категорії населення.

2021 -2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

150,0 150,0 150,0

Забезпечення швидкого отримання
надійних результатів, зокрема,
виконання більшості аналізів протягом
однієї години;
своєчасна передача отриманих
результатів пацієнту (не пізніше
наступного дня).

5 Вакцинація
населення

Забезпечити наявність
імунобіологічних засобів для
профілактики та лікування
окремих захворювань для
пільгової категорії населення 2021 -2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

50,0 50,0 50,0 Забезпечення профілактики та лікування
інфекційних захворювань

Забезпечити проведення
туберкулінодіагностики

2021-2023

КНП „Центр
первинної
медико-

санітарної
допомоги

Березанської
міської ради“

100,0 100,0 100,0  Рання діагностика тубінфікування у
дітей

6
Лікування
психічних
розладів

Здійснювати медичний супровід
та медикаментозне лікування
хворих на психічні розлади

2021 -2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

30,0 30,0 30,0

Забезпечення своєчасного виявлення
хворих на пограничні психопатичні
розлади шляхом ранньої діагностики,
забезпечення хворих сучасними
лікарськими засобами, вдосконалення
системи психосоціальної реабілітації
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7
Паліативна

допомога при
онкопатології

Здійснювати амбулаторну та
стаціонарну допомогу при
онкопатології 2021-2023

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

120,0 120,0 120,00

Забезпечення онкохворих у занедбаних
стадіях захворювання  наркотичними,
знеболюючими та психотропними
засобами , що покращать якість життя
хворого.

8 Всього

КНП
„Березанська

міська
лікарня

Березанської
міської ради“

920,0 920,0 920,0

КНП „Центр
первинної
медико-

санітарної
допомоги

Березанської
міської ради“

200,0 500,0 200,0

9 Всього 1120,0 1420,0 1120,0

Секретар міської ради                                                                                                                                   Олег СИВАК


