
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорокової сесії восьмого скликання

23.06.2022 м. Березань № 77

Про затвердження Програми підтримки медичних працівників Комунального
некомерційного підприємства  „Центр первинної медико-санітарної допомоги
Березанської міської ради“ на 2022-2024 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.  Затвердити Програму підтримки медичних працівників Комунального
некомерційного підприємства  „Центр первинної медико-санітарної допомоги
Березанської міської ради“ на 2022-2024 роки (далі – Програма), що додається.

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 (Гуменюк В.А.)
та на першого заступника міського голови Руслана ХРУЛЯ.

Міський голова Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сорокової сесії
Березанської міської ради
восьмого скликання
23.06.2022 № 77

Програма
  підтримки медичних працівників Комунального некомерційного

підприємства  „Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської
міської ради“

 на 2022-2024 роки

м. Березань
2022 рік
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1. ПАСПОРТ
Програма підтримки медичних працівників Комунального некомерційного

підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської
міської ради“ на 2022-2024 роки

1 Ініціатори розроблення
Програми

Комунальне некомерційне підприємство
„Центр первинної медико-санітарної
допомоги Березанської міської ради“

2 Підстава для прийняття
Програми

Бюджетний кодекс, Закони України „Про
місцеве самоврядування в Україні“,
„Основи законодавства України про
охорону здоров'я“

3 Розробники Програми
Комунальне некомерційне підприємство
„Центр первинної медико-санітарної
допомоги Березанської міської ради“

4 Співрозробники Програми -

5 Відповідальний виконавець

Комунальне некомерційне підприємство
„Центр первинної медико-санітарної
допомоги Березанської міської ради“,
виконавчий комітет Березанської міської
ради, виконавчі комітети сільських рад

6 Учасники Програми
Комунальне некомерційне підприємство
„Центр первинної медико-санітарної
допомоги Березанської міської ради“

7 Термін реалізації 2022-2024 роки

8 Етапи виконання Програми
(для довгострокових програм) 2022-2024 роки

9

Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)

Бюджет Березанської міської
територіальної громади

10

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього, у
тому числі:

2022 р. – 0,0 тис. грн
2023 р. – 1000,0 тис. грн
2024 р. – 0,0 тис. грн

11

Коштів бюджету Березанської
міської територіальної
громади, бюджетів сільських
територіальних громад

2022 р. – 0,0 тис. грн
2023 р. – 1000,0 тис. грн
2024 р. – 0,0 тис. грн

12 Коштів інших джерел -

2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма,
та обґрунтування необхідності їх розв'язання

Одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцево-
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го самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх
громадян медичного обслуговування. Сьогодні існують незаперечні докази, що
здоров'я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та
добробуту населення.

 Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної ме-
дицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації,
досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних
коштів.

Актуальність Програми підтримки комунального некомерційного підпри-
ємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ра-
ди“ ( далі-Програма) зумовлена, в першу чергу, необхідністю забезпечення пе-
рвинної ланки медико-санітарної допомоги лікарями загальної практики-
сімейними лікарями, необхідністю поліпшення здоров’я населення шляхом за-
безпечення доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги,
орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб
окремих громадян, родин та громади в цілому.

Адекватна система оплати праці, достатня соціальна захищеність
створюють  у медичних працівників стимули до підвищення якості медичної
допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-
технічних ресурсів.

Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров'я населення
шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги на
первинному рівні, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико-
санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

3. Мета Програми
Забезпечення належного рівня надання первинної медичної допомоги

мешканцям  Березанської міської ради, підвищення рівня укомплектованості
лікарями та молодшими медичними спеціалістами Центру, підвищення
престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки.

Головна мета конкретизується за блоками:
залучення молодих спеціалістів до праці на території Березанської міської

ради;
забезпечення молодих фахівців належними умовами праці, а також жит-

лом;
забезпечити громаду Березанської міської ради сімейними лікарями.

4. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
забезпечення медичних закладів міста висококваліфікованими сімейними

лікарями та середнім медичним персоналом;
підвищення соціального захисту медичних працівників;
ефективне використання наявних фінансових та кадрових ресурсів,

спрямоване на підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.
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5. Шляхи та способи розв’язання проблем
Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно:
проводити профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх

навчальних закладів міста, щодо направлення їх на навчання до медичних
закладів;

проводити роботи щодо направлення випускників медичних закладів на
роботу в „ЦПМСД Березанської міської ради“;
     поставити спеціалістів в пільгову чергу на придбання службового житла для
забезпечення фахівців.
    Заходи щодо виконання Програми місцевих стимулів для медичних
працівників КНП „ЦПМСД  Березанської міської ради“ на 2022-2024 роки
додаються.

                     6.  Фінансове забезпечення виконання Програми
      Фінансування Програми здійснювати в межах видатків, передбачених у
міському бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.

Забезпечення медичних працівників житлом передбачається шляхом
надання службового житла.
      Орієнтовний обсяг фінансування програми визначається щорічно, виходячи
з конкретних завдань та наявності коштів.

7.  Терміни виконання Програми
Терміни виконання Програми: 2022-2024 роки.

8.  Організація управління та контролю за виконанням Програми
Організація виконання Програми покладається на Головного лікаря  КНП

„ЦПМСД Березанської міської ради“. 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.

9.   Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності
Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії, дасть змогу:
покращити якість надання медичних послуг населенню;
забезпечити медичні заклади висококваліфікованими лікарями та середнім

медичним персоналом;
підвищення соціального захисту населення, медичних працівників.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО



Додаток

До Програми  підтримки
медичних працівників
Комунального некомерційного
підприємства  „Центр
первинної медико-санітарної
допомоги Березанської міської
ради“ на 2022-2024 роки

Заходи Програми підтримки Комунального некомерційного підприємства
„Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради“

№
з/п

Наймену-
вання

заходів

Виконавець Термін
викона-

ння

Джерела
фінансу-

вання

Орієнтовні
щорічні
обсяги

фінансуванн
я (вартість),

тис.грн

Очікувані
результати

1. Забезпе-
чення

житлом

Виконавчий
комітет

Березанської
міської ради

2022-2024 Місцевий
бюджет та
інші
джерела,
не
забороне-ні
чинним
законо-
давством

2022 рік-0
грн

2023рік-
1000,0
тис.грн

2024 рік-0
грн

Підвищення
рівня

укомплекто-
ваності

лікарями та
молодшими
медичними
працівника-

ми

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


