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Про затвердження 
комплексної програми 
“Здоров’я Іртиської міської 
територіальної громади” 
на 2022 рік

Розглянувши подання директора КНІІ “Іртиська центральна міська лікарня” 
іртиської міської ради Київської області Довгопола А.М.. директора КНП “Ірпіиський
міський центр первинної медико..санітарної допомоги” Іртиської міської ради Київської
області Левківського А,Є., в.о. головного лікаря КНІІ «Ірпшська стоматологія» Іртиської 
міської ради Короля Ю.О., про необхідність прийняття комплексної програми для підтримки 
здоров’я мешканців та медичного персоналу Іртиської міської територіальної громади, 
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ірпінська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну програму “Здоров’я Ірпінської міської територіальної 
громади” на 2022 рік (Додається).

2. Фінансовому управлінню Ірпінської міської ради передбачити кошти на реалізацію 
вищезазначеної програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань освіти, науки, молоді, спорту, медицини, культури, соціального захисту 
населення, наслідків аварії на ЧАЕС та питань АТО, переселенців, бойових дій, а 
також на комісію з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення, і заступника 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова Олександр МАРКУШИН
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І.Паспорт програми
1 . Ініціатор розроблення 

програми
Виконавчий комітет Ірпінської міської 
ради

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої 
влади/органу місцевого 
самоврядування про 
ініціювання розроблення 
програми*

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
схвалення проекту 
програми/змін до програми

1

4. Розробник програми Виконавчий комітет Ірпінської міської 
ради

5. Співрозробники програми КНП «Ірпінський міський центр ПМСД» 
КНП «Ірпінська стоматологія»
КНП «Ірпінська Центральна міська 
лікарня»

6 . Головний розпорядник 
коштів

Виконавчий комітет IMP
6.1 Відповідальний виконавець 

програми
Виконавчий комітет IMP

7. Учасники програми КНП «Ірпінська центральна міська
(співвиконавець) лікарня»

КНП «Ірпінський! міський центр ПМСД» 
КНП «Ірпінська стоматологія»

8. Термін реалізації програми 2022 рік
8..1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових 
програм)

Один етап

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

Бюджет

10. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього 
тис.грн

94 181,285

В тому числі:
- КНП «ІЦМЛ» 56035,842

- КНП «ІМЦПМСД» 33494,032
- КНП «Ірпінська стоматологія» 4651,411
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма

Прийняття комплексної програми «Здоров’я Ірпінської міської територіальної 
громади» на 2022 рік (далі — Програма) спрямоване на впровадження визначених державою 
напрямів розвитку галузі охорони здоров'я.

Станом на кінець 2020 року реформованою є медична допомога первинної ланки, а 
починаючи з 1 квітня 2020 року запрацювала Програма медичних гарантій на рівні вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги. Заклади охорони І здоров’я, які надають вторинну 
(спеціалізовану) медичну допомогу, розпочали роботу за договорами з НСЗУ.

З Національною службою здоров’я України, як єдиним закупівельником всіх 
медичних послуг, які гарантовані державою, укладено пакети надання медичних послуг для: 
населення.

ті медичної допомоги ІрпінськоїПостійно проводяться заходи щодо відповідност 
міської територіальної громади сучасним вимогам.

Продовжується підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів 
охорони здоров’я.

В умовах адаптації галузі охорони здоров'я України до нових економічних відносйн, 
первинній медико-санітарній допомозі відведена провідна роль у медичному забезпеченні 
населення. Правове обґрунтування вимог до надавала послуг з медичного обслуговування

коштів укладаються договори пронаселення, з яким головними розпорядниками бюджетних 
медичне обслуговування населення передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 
від 28 березня 2018 р. № 391 (зі змінами).

Ключовими проблемами галузі охорони здоров’я громади є негативні показники стану 
здоров’я населення - низька народжуваність, висока смертність, зниження тривалості життя|та 
незадовільна його якість.

на відсутність системи організації 
агностування захворювань, в тому

ці дитячого населення Ірпінської

Негативні показники здоров’я населення вказують 
профілактичної роботи та заходів раннього виявлення і ді 
числі неефективного використання ресурсних можливостей лабораторної та діагностичної 
служб на рівні міст, районів та 303 третинного рівня.

Діяльність закладів охорони здоров’я спрямована також на покращення здоров’я дітей 
Ірпінської міської територіальної громади, їх соціального захисту, створення сприятливих 
умов для їх фізичного, інтелектуального та духовного розвитку, збільшення здорового 
генофонду нації.

Медичними працівниками проводиться санітарно -освітня робота серед батьків, учнів 
загальноосвітніх шкіл по пропаганді здорового способу життя.

Приділяється увага проведенню імунопрофілакти 
громади: своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року 
становить 99,1 %, охоплення туберкулінодіагностикою - 93,2 %.

Високу питому вагу серед мешканців Ірпінської міської територіальної громади 
становлять пацієнти із захворюваннями, які потребують забезпечення дороговартісними 
ліками та виробами медичного призначення для збереження! життя та його якості.

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних органів і 
тканин займає шосте місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним захворюванням 
страждає на цукровий діабет.

За повідомленням ВООЗ, Україна належить до країн, де кількість хворих на 
мультирезистентний туберкульоз є однією з найбільших у світі. Мультирезистентний 
туберкульоз є формою туберкульозу, що резистентна (стійка) до щонайменше двох найбільш 
ефективних протитуберкульозних препаратів -  ізоніазиду та рифампіцину. Це означає, що 
антибіотики не будуть ефективно діяти та вбивати бактерію.

Майже 29% пацієнтів, у яких вперше діагностовано туберкульоз, мають підтверджену 
стійкість до протитуберкульозних препаратів. Кількість пацієнтів з мультирезистентним 
туберкульозом у 2020 році зменшилась на 26,05% у порівнянні з 2019 роком
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Взяття під контроль епідемічної ситуації з туберкульозу та покращененя її 
мета роботи закладів Ірпінської міської територіальної громади.

Загальна захворюваність дорослого населення громади (показник поширеності) в 2020 
році знизилась в порівнянні з 2019 роком на -12,19%, а показник захворюваності знизився 
9,21%.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико -  біологічних та 
соціально -  економічних проблем. Захворюваність і смертність від раку постійно зростають в 
зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та старінням населення. Протягом життя 
кожний третій чоловік і кожна п’ята жінка може захворіти на рак.

В Ірпінсіькій громаді потребує забезпечення епідеміологічного нагляду та моніторцнгу 
інфекційних захворювань та передбачає проведення ряіду заходів, щодо неспецифічЦої, 
специфічної профілактики та лікування тяжких форм перебігу та ускладнень грипу та ГРВІ, 
наслідком чого має бути зменшення захворюваності на сезонні захворювання на грип та ГфЗІ, 
коронавірусної хвороби COVID-19, зменшення тривалості непрацездатності працівників 
організацій, підприємств, установ всіх форм власності, у т.ч. й бюджетних установ, зменшення 
захворюваності як серед декретованих контингентів, так і загалом серед населення міста,! як 
працюючого, так і непрацюючого (дитяче населення, пенсізнери тощо).

Проведення специфічної та неспецифічної профілактики грипу та ГРВІ має 
покращити рівень здоров'я населення, зокрема -  зменшити вплив сезонного зростання 
захворюваності на грип та ГРВІ на роботу підприємств, установ, організацій всіх форм 
власності у місті, зменшити розмір виплат з непрацездатності, зменшити витрати на лікування 
пацієнтів у стаціонарах за рахунок зменшення кількості тяжких форм захворювань на грип та 
ГРВІ, зниження відсотку ускладнень грипу та ГРВІ, у т.ч. тяжких; покращити стан 
навчального процесу у школах, зменшивши вплив сезонного зростання захворюваності і на 
функціонування закладів освіти та на виконання учбового Плану у навчальних закладах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1301
ми
№

«Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та інши: 
засобами» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року 
321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати 
грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, 
переліків таких засобів» (зі змінами), люди з інвалідністю повинні забезпечуватись 
технічними та іншими засобами реабілітації на підставі медичного висновку за рахунок та в 
межах коштів бюджету передбачених на зазначену мету, і

Затвердження Міської кмплексної програми «Здоров’я Ірпінської мюьі 
територіальної громади» на 2022 рік дозволить впровадити інформаційну та організацій 
державну політику галузі в умовах реформування та забезпечить поліпшення якості надай 
медичних послуг на первинному, вторинному рівнях з урахуванням особливостей громади.
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З, Визначення мети Програми
Метою Програми «Здоров’я Ірпінської міської територіальної громади» на 2022 рііс є 

розв'язання вказаних проблем шляхом поступового виконання завдань (заходів) Програми, 
визначення базових умов розвитку системи охорони здоров'я територіальної громади, що 
дозволить забезпечити право кожного мешканця на доступність якісних медичних послуг, 
створення сприятливих умов для раціонального використання бюджетних коштів та умов 
праці для медичного персоналу; кардинальне, системне реформування, спрямоване на 
створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування ДЛЯ 

всіх громадян Ірпінської міської територіальної громади на рівні розвинутих європейських
держав. в.

Програма спрямована на реалізацію державної полі1тики щодо реформування системи
охорони здоров’я та дозволить забезпечити ефективне функціонування системи охороци
здоров’я, впровадити нові ефективні механізми фінансуван 

задоволення основних пріоритет 
збільшення народжуваності;

здоров я для задоволення основних пріоритетів:ч - ' т?7 /  о //
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® зростання тривалості життя;
« поліпшення якості життя;
© скорочення смертності.
Основними шляхами впровадження Програми є організаційні заходи із:

створення єдиного медичного інформаційного простору громади, шляхом 
запровадження сучасних ІТ технологій в системі охорони здоров’я, таких як електройні 
реєстри, електронні рецепти, протоколи обміну даними, системи кодування діагнозів та 
процедур;

розвиток інфраструктури первинної та вторинної медицини на територіях; 
забезпечення рівного доступу пацієнтів до медичних послуг, в першу чергу 

профілактичних, з урахуванням оптимізації консультатиівно-діагностичної та лабораторію!' 
служб;

співфінансування забезпечення певних категорій населення (в тому числі людей 
з інвалідністю) для використання в амбулаторних та побутових умовах лікарськими засобами, 
виробами медичного призначення та технічними засобами

Реалізація Програми дозволить надавати кваліфіковану медичну допомогу кожному 
жителю, створити умови для формування здорового способу життя.

4. Обгрунтування шляхів і засобів; розв'язання проблеми 
обсягів та джерел фінансування, строфи та етапи виконання

Програми
Основними шляхами розв'язання проблем в охороні здоров'я є організаційні заходи з

оптимізації системи охорони здоров'я в рамках реформування галузі, визначені пріоритетами 
Уряду та Київської області, забезпечення мешканців та закладів охорони здоров'я лікарськими 
засобами, медичними виробами, обладнанням тощо.

Обсяги та джерела фінансування Програми:
Фінансування Програми планується здійснювати! за рахунок бюджету ІртнськЬї 

міської територіальної громади, в межах видатків, що передбачені для головних 
розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за її виконання, а також інших йе 
заборонених законодавством джерел.

Програма передбачає комплекс заходів, поєднан|их у певні групи, для всебічного 
впливу на систему охорони здоровя громади, підсилення позитивних та мінімізації негативних 
тенденцій розвитку галузі.

Строки виконання Програми -  2022 рік.

6, Очікувані результати виконання Програми, визначення и
ефективності І

Прийняття заходів Програми надасть змогу знйзити негативний вплив медико- 
соціаліьних детермінант на мешканців Ірпінської громади, підвищити тривалість та якіЬть

сіхдоступність та якість надання вжиття, в першу чергу, працездатного населення, збільшити
рівнів медичної допомоги для мешканців громади, знизити рівень госпіталізації у заклади 
охорони здоровя.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Органом, який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її 

виконання визначає порядок взаємодії, інформування (із і зазначенням конкретних строкі в), 
звітування, є Виконавчий комітет Ірпінської міської ради.
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5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ (НАПРЯМІВ) І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

Напрямки діяльності та заходи комплексної програми «Здоров’я Ірпінської міської територіальної громади» на 2022 рік

Перелік заходів програми Виконавці Джерела
фінансування

Обсяги 
фінансуван 
ня тис. грн

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6
1. РОЗВИТОК ї ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ (ДОДАТОК 1)

1.1 Безоплатний відпуск лікарських препаратів та медичних виробів 
для дітей з інвалідністю

КНП
«ІМЦПМСД»

ІМРКО

Бюджет
Ірпінської

міської
територіальної

громади

700,0
Спрямований до 100,0%. -  Забезпечення 
медикаментами дітей з інвалідністю.

1.2 Безоплатний відпуск лікарських препаратів та медичних виробів 
для пільгових верств населення, відпуск безкоштовних 
лікарських препаратів та медичних виробів для 
членів сімей учасників антитерористичної операції (АТО)

1310,0

Максимально наближений до 100,0 %. - поліпшення 
якості життя

і.З Забезпечення туберкуліном дитячого населення

-ка
88,213

100% охоплення систематичним скринінгом на 
активний туберкульоз дитячого населення

Д Д
і 1 1<' /  С**' 1
;;Js оо
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Профілактика та боротьба з сезонними захворюваннями на грип 
та гострі респіраторні вірусні інфекції на епідсезон 2022 р. 
Придбання медикаментів, виробів медичного призначення та 
інших засобів під час епідемічного сезону. Доплати 
працівникам, задіяним в боротьбі з COVID-19

8822,362 Зменшення та профілактика захворюваності під час 
епідемічного сезону, в тому числі під час карантину

• f jj  -лз

Придбання наркотичних засобів та ненаркотичних анальгетиків 
для дорослого населення з онкологічною патологією в 
термінальній стадії 348,72

Максимальне (спрямований до 100,0%) забезпеченні 
лікарськими засобами пацієнтів в термінальній стаді’ 
захворювання

У  К6, - о  «”>
■к я • • і . і—» •Мотивація працтвникгв, додаткове фінансове заохоченнята 
покращення умов праці 6163,837 ттО кращення умов праці

1 7 1 • 7 о Розвиток первинної медико-санітарної допомоги 13810,00 Покращення матеріально-технічного оснащення та 
умов праці

1.8 Заходи та фінансове забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв 2250,9 Скорочення обсягів енергоспоживання в структурни) 

підрозділах закладів охорони здоров’я

ТІ с о  —
Разом КНП «ІМЦПМСД» IMP КО

33494,032

N “ti
\  У  %  2. РОЗВИТОК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ (ДОДАТОК 2)

2.1 Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики 
дитячих стоматологічних захворювань

1175,82 Максимально наближений до зменшення показника 
дитячої інвалідності та зменшення стоматологічних
ЯЯХРШрЮЯЯНК .. .. ........... .

КНП «ірПіНСЬКа 
стоматологія» -

Бюджет
Ірпінської

2.2 Забезпечення виплати заробітної плати працівникам 
лікувального відділення для пільгових категорій населення

361,86 Максимально наближений до поліпшення якості 
життя



)
2.3 Забезпечення безоплатного зубного протезування пільговим 

категоріям
IMP міської

територіальної
громади

1000,00 Спрямований до поліпшення якості життя та 
відновлення працездатності людей з інвалідністю

2.4 Забезпечення виплати заробітної плати працівникам дитячого 
стоматологічного відділення

553,51 Покращення умов праці

2.5 Зміцнення матеріально-технічної бази (у тому числі шляхом 
закупівлі в установленому порядку обладнання) для пільгової 
категорії населення

1560,221 Покращення матеріально-технічного оснащення та 
умов праці

Разом КИП «Ірпінська стоматологія» ЇМР 4651,411

3. РОЗВИТОК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВТОРИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ДОДАТОК 3)

3.1 Безоплатний відпуск лікарських препаратів та медичних 
виробів для дітей з інвалідністю

КНП «ІЦМЛ» 
IMP КО

Бюджет
Ірпінської

міської
територіальної

1155,0 Спрямований до забезпечення медикаментами та 
ентеральним харчуванням дітей з інвалідністю

3.2 Забезпечення профілактичних та протиепідемічних заходів 
боротьби зі сказом шляхом своєчасно охоплення щепленнями 
населення

459,0
Досягнення охоплення базовою вакцинацією 
дитячого населення до рівня 95 відсотків. 
Підвищення рівня інфекційного контролю

3.3 Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення 
шляхом удосконалення заходів щодо санітарної профілактики, 
санітарно-епідемічного режиму у протитуберкульозному 
кабінеті та у вогнищах туберкульозної інфекції

56,0

На 70,0 % підвищення рівня інфекційного контролю 
та якості надання медичної допомоги пацієнтам з 
інфекційними захворюваннями. Зменшення 
епідеміологічних ризиків.

3.4
^  \  "4 «

Забезпечення засобами профілактики медичних працівників 
КНП «ІЦМЛ», пов’язаних із роботою з ВІЛ -  інфікованими 
пацієнтами

100,0
Забезпечення 100% медикаментами хворих на 
ВІЛ/СНІД

* 0:1 3

Профілактика та боротьба з сезонними захворюваннями на грип 
Та гострі респіраторні вірусні інфекції на епідсезон 2022 р. 
Придбання медикаментів, виробів медичного призначення, 
кисню, ПММ, інших засобів під час епідемічного сезону

210,0 Зменшення та профілактика захворюваності під час 
епідемічного сезону, в тому числі під час карантину

>  3.6 Спрямований до підвищення раннього виявлення
J
3 > ^  „ хг
-3 О

Забезпечення спостереження за хворими з передпухлинними 
захворюваннями

■ громади
300,0 пухлин різних локалізацій, зменшення рівня 

смертності та втрати працездатності від 
онкологічних захворювань.

3.7

V/.' ‘ > '

Безоплатний відпуск лікарських препаратів за рецептами лікарів 
для пацієнтів з розладами психіки та поведінки жителів 
Ірпінської міської територіальної громади

1006,811
Спрямований до 100,0%- Підвищення психічного 
здоров’я населення, зменшення стигматизації, 
збільшення виявлення маскованої патології.

3.8 с і

-—і
Мотивація працівників, додаткове фінансове заохочення та 
покращення умов праці 7682,188 Покращення умов праці

\  3.9 £ Розвиток вторинної медичної допомоги Ірпінської міської 
територіальної громади 20329,0 Покращення матеріально-технічного оснащення та 

умов праці

3.10 Заходи та фінансове забезпечення оплати комунальних послуг 16609,835 Скорочення обсягів енергоспоживання в



<&
J-

3.11 Відшкодування витрат на утримання військово -  лікарської 
комісії

3.12
Пільги та страхові гарантії медичних працівників

3.13 Відшкодування витрат на утримання інтернів 2-3 років 
навчання

3.14
Послуги з судово-медичних досліджень

3.15 Відшкодування витрат на утримання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в умовах стаціонару

Разом по КНП «ІЦМЛ» IMP КО

/£ & !. 
Л  / '

В
Всього по медичним закладам Ірпінської міської 
територіальної громади
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1008,082 Покращення умов праці

365,855 Покращення умов праці

6099,071 Покращення умов праці

455,0
Максимальне зниження рівня водіння ТЗ у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 
перебування під впливом лікарських препаратів

200,0 Забезпечення 100% відмовних дітей в умовах 
стаціонару

56035,842

94181,285

Олександр МАРКУ ШИН



Розвиток і забезпечення первинної медико-ісанітарної допомоги
Додаток 1

І.І.Безоплатний відпуск лікарських препаратів та 
медичних виробів для дітей з інвалідністю

Найменування видатків Потреба, тис. грн
Безоплатний відпуск лікарських препаратів за рецептами 

лікарів для Дітей з інвалідністю Ірпінської 
територіальної громади: з діагнозом цукровий діабет, з 

підтвердженим ВІЛ-статусом, з онкопатологією, з 
епілепсією, з порушенням поведінки та спектром 

аутизму,ювенільний артрит

700,00

1.2. Безоплатний відпуск лікарських препаратів та медичних виробів 
для пільгових верств населення, відпуск безкоштовних лікарських препаратів та 
медичних виробів для членів сімей учасників антитерористичної операції (АТО)

№
п/
п

Найменування видатків Потреба 
тис. грн.

1

Забезпечення задоволення потреби в медичній (допомозі, в п 
засобами, учасників бойових дій (УБД), учасників антитеро; 
операції (АТО) та членів їх сімей (дружина/чоловік), їхні неї 
(до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалід ал 
І та II групи або інвалідами І  групи; особа, яка проживає ра 
війни І  групи та доглядає за нім, за умови що інвалід війни н< 
шлюбі; непрацездатні батьки, особа, яка знаходиться під о 
піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проз 
ним). Максимальна сума на 1 особу в рік 5,00 тис. грн.

.ч. лікарськими 
тстичної 
овнолітні діти 
и з дитинства 
зом з інвалідом 
і перебуває у 
пікою або 
сиває разом з

500,00

2
Безоплатний відпуск лікарських препаратів за рецепте 
амбулаторного лікування за певними категоріями захве 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №

ми лікарів для 
рювання згідно 
1303)

510',00

3
Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 
категорій населення медичними виробами та іншими засоб 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. №1301)

інших окремих 
тми (Постанова 300,00

Всього: 1310,0
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1.3. Забезпечення туберкуліном дитячого населення

Найменування видатків
Потреба, тис. 

грн.

На придбання туберкуліну для проведення проби Манту 3308 дітям 
Розрахунок: 1 флакон містить 6 доз, орієнтовна вартість 1 флакону - 
160 грн. Отже, для проведення туберкулін діагностики 3308 дітям 
необхідно: 160:6*3308= 88,213 тис. грн.

88,213

1.4. Профілактика та боротьба з сезонними захворюваннями на грип та гострі 
респіраторні вірусні інфекції на епідсезон 2022 р. Придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та інших засобів під час Епідемічного сезону. Доплати 
працівникам, задіяним в боротьбі з СОУГО-19

Найменування видатків Потреба, тис. грн.

Доплати працівникам, задіяним в боротьбі 
з СОУЮ-19 у розмірі 50% фонду оплати 
праці

'
7121,06

Забезпечення медичних працівників 
вакцинацією проти грипу на епідемічний 
сезон

48,84

Забезпечення 313 (маски, рукавички, 
халати, шапочки, комбінізони, окуляри, 
щитки, антисептики, дез засоби, 
респіратори)

1652,462

Всього: 8 822,362

1.5.Придбання наркотичних засобів та ненарк 
для дорослого населення з онкологічною патологіє]

іотичних анальгетиків 
в термінальній стадіїю

Найменування видатків Потреба, 
тис. грн

М орфін (таб. 0,005г №50) 108,56
Морфін (Розчин 1% по 1 мл) 43,75
Трамадол (Розчин для ін ’єкцій,5% по 2 мл) 28,06
Трамадол Таб.по 0,05г№10 (20) 123,06
Сібазон (Таб.по 0,005 №20) 2,662
Феназепам (Таб. по 0,0005г №50) 16,228
Бупренорфін (Таб. по 0,0002 г №10) 26,40
Всього: 348,72
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1.6. Мотивація працівників, додаткове фінансове заохочення 
та покращення умов праці

№
п/п Найменування видатків Потреба, тис. 

гри.

1.
Матеріальне заохочення всіх працівників КНП «ІМЦПМСД» до 
професійного свята - Дня медичного працівника \ 500,00

2.
Мотивація працівників КНП «ІМЦПМСД», залучених у  
медичному супроводі місцевих заходів 122,00

3. Компенсація вартості орендованого житла співробітникам 
КНП «ІМЦПМСД» IMP КО 360,00

4.
Надбавка за престижність праці (професії) медичним 
працівникам: лікарям та середньому медичному персоналу 5081,837

5. Підвищення професійного рівня працівників 100,00

Всього: 6163,837
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1.7. Розвиток первинної медико-санітаїрної допомоги 

(відповідальний КІШ «ІМЦПМСД» IMP КО )

№
п/п

Найменування заходів

Орієнтовні 
щорічні 
обсяги 

фін^нсуванн 
я (вартість), 

тйс. грн.

Очікувані результати

2()22 рік
1. Оснащення амбулаторій ЗПСМ обладнанням, 

виробами медичного призначення згідно 
табелю оснащення:

200,0
360.0
180.0 
100,0
720.0
600.0 
200,0

Оснащення 
амбулаторій ЗПСМ 
медичним та ін. 
обладнанням у 
відповідності до табел 
матеріально -  
технічного оснащення

ІАналізатор гемолітичний 1 иіт.
Аналізатор сечі 3 шт.
Електрокардіограф 12 канальний 5 шт. 
Холодильник (для вакцин) 5 шт.
Системи охороно-пожежної сигналізації 8 шт. 
Дефібрилятори- 10 шт.
Медичні сумки-укладки -1 0  шт.

2. Оснащення амбулаторій ЗПСМ, обладнанням: 
Придбання кондиціонерів 10 шт.

[200,0 Покращення умов пра н
3. Забезпечення комп ’ютерною технікою 

амбулаторій ЗПСМ та створення 
комп’ютерної мережі, забезпечення доступу 
до мережі Інтернет, впровадження 
електронних реєстрів та телемедичного 
консультування, а також:
-Комп'ютер в комплекті -11  комплектів для 
лікарів, медичних сестер, реєстраторів 
медичних;
-Принтер МФУ-  11 шт.

600,0 Покращення 
ефективності, 
своєчасності і якості 
медичної допомоги, 
надійного і 
оперативного 
управління 
інформацією, 
впровадження новітні? 
технологій в медичну 
практику

4. Придбання (будівництво) навісу для зберігання 
автотранспортних засобів на території 
амбулаторії ЗПСМ №3 по вул. Ніжинська, l i e  
м. Ірпінь Київської області

400,0 Створення умов для 
безпечного зберігання 
автотранспортних 
засобів

5. Капітальний ремонт приміщення за адресою: 
вул. Михайлівська,22 (АЗПСМ№4)

300,00 Створення умов для 
надання медичної 
допомоги

6. Інформаційний супровід діяльності 
підприємства

200,0 Висвітлення діяльносі 
підприємство

і

7. Оренда нежитлового приміщення за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18а для 
розміщення амбулаторії ЗПСМ

200,0 Створення умов праці 
для медичних 
працівників та 
пацієнтів

8. Розрахунок витрат на утримання палат 
денного перебування

. л V Ч ts

200,00 Створення умов праці 
для медичних 
працівників та 
пацієнтів

9. Придбання автомобіля
а /  „ .  г ч а т \°а/u / а П А г А »  \ о !  
\\*Л & Я Н  /•9ІІ fp

650,0
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10. Розширення мережі медичного закладу 
(відкриття нової амбулаторії ЗПСМ):

Створення матеріально -технічної бази для 
амбулаторії ЗПСМ

Реконструкція приміщення

5000.0

3200.00

Створення умов для 
надання медичної
ДОПОМОГИ

Всього: ]3 810,0
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1.8. Заходи та фінансове забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

№
з/п Перелік заходів завдання Виконавець заходу

Фінансування
Очікуваний
результатДжерело Обсяги, тис. 

грн.
1 3 4 5 б

1. Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінський 
міський центр первинної 
медико- санітарної
допомоги»

1.1.
Оплата теплопостачання ( KERB 
2271)

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінський 
міський центр первинної 
медико- санітарної допомоги»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

1 221,065 Забезпечення 
видатками для оплати 
за теплову енергію.

Ц * /кА ”0 %
.щ ( Р* р> 
,8.1 о  J3 -0 
\% \  ^  S  >\\Ф ' j \\ ^

1.2 Оплата водопостачання та 
водовідведення ( КЕКВ 2272)

////

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінський 
міський центр первинної 
медико- санітарної допомоги»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

83,444 Забезпечення 
видатками для оплати 
коштів за 
водопостачання та 
водовідведення.

к  і

1.3. Оплата електроенергії (КЕКВ 
2273)

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінський 
міський центр первинної 
медико- санітарної допомоги»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

868,482 Забезпечення 
видатками для оплати 
коштів за постачання 
електричної енергії.

С -■ . ' “**1
ї»  х >

Ь С““> «руьу

і.4. оплата природного газу (КЕКВ 
2274)

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінський 
міський центр первинної 
медико- санітарної допомоги»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

44.453----- Забезпечення 
видатками для оплати 
коштів за постачання 
природного газу.

1.5. Оплата інших енергонсіїв та 
інших комунальних послуг 
(КЕКВ 2275)

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінський 
міський центр первинної 
медико- санітарної допомоги»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

33,473 Забезпечення 
видатками для оплати 
інших комунальних 
послуг.

\  ї, - Всього Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

2 250,917

Разом обсяг фінансування КНП «ІМЦПМСД» IMP КО по Додатку 1: 33 494,032 тис. грн.



Додаток
Розвиток і забезпечення стоматологічної допомоги

2.1. Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики дитячих стоматологічних
захворювань (відповідальний КНП «Ірпійська Стоматологія»)

Найменування видатків Потреба, тис. грн

Лікарські засоби та вироби медичного призначення, які 
планується закупити для забезпечення лікування та 
медикаментозної профілактики дитячих
стоматологічних захворювань_____________________

1175,82

2.2. Забезпечення виплати заробітної плати працівникам лікувального відділення д^я 
пільгових категорій населення (відповідальний КШІ «Ірпінська Стоматологія»)

N
з/п Посада

Кі
ль

кі
ст

ь 
ш

та
тн

их
 

__
__

__
од

ин
иц

ь_
__

__
_

Сх
ем

ни
й 

по
са

до
ви

й 
ок

ла
д,

 т
ис

.гр
н.

•V ї " : >

ро
кі

в

Рі
чн

ий
 ф

он
д 

за
ро

бі
тн

ої
 

пл
ат

и,
 ти

с. 
гр

н.

1.
Лікар- 
стоматолог 
РВК/ зубний 
лікар

0,5 6,7 8,04 48,2

2.

Лікар-
стоматолог-
хірург (для
обслуговування
соціально
незахищених
верств
населення)

1,0 6,7 7,16 87,6

3. Лікарі-інтерни 2,0 6,7 160,8

РАЗОМ 3,5 20,1 1 ),2 296,6

єсв X X X 65,26

всього X X X 361,86
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2.3. Забезпечення безоплатного зубного протезування пільговим категоріям 
(відповідальний КНП «Іртиська Стоматологія»)

Найменування видатків Потреба, тис. грн

Чорнобильці 1-2 категорій (максимальна сума на 1
особу в рік 5,00 тис, грн.)_________________________ 300,00

Інваліди війни
Учасники бойових дій
Інваліди загальної групи захворювань
Особи прирівняні за пільгами до ветеранів, інвалідів
війни
Ветерани ВОВС 
Учасники АТО 
Інваліди війни 
Пенсіонери за віком

(Максимальна сума на 1 особу в рік 5,00 тис. грн.)

700,00

Всього: 1000,00

2.4. Забезпечення виплати заробітної плати працівникам дитячого стоматологічного 
відділення (відповідальний КНП «ІрпінсьКа Стоматологія»)

N
з/п Посада

Кількість
штатних
одиниць

Схемний 
посадовий 

оклад, 
тис.грн.

Доплати
мают

обов"язк
характ

, що 
ь
звий
ЄР

Доплата
за

вислугу
років

Річний
фонд

заробітної 
плати, 

тис. грн.

1. Лікар - 
стоматолог ^5 6,7 19,0 220,0

2.

Сестра 
медична зі 
стоматології /  
технік зубний

О
 ч#—

 
Ту

ї О / 6,7 31,2; 39,0 190,8

3.

Молодша
медична
сестра
(санітарка-
прибиральниця)

),5 6,5 3,9 4:1,9

РАЗОМ 1,5 19,9 35, 1 58,0 453,7

ЄСВ X X X X 99,81

ВСЬОГО X“""чАс. \ \
X X 553,51
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2.5. Зміцнення матеріально-технічної бази (у тому числі шляхом закупівлі в установленому 
порядку обладнання) для пільгової категорії населення 

_________________ (відповідальний КНП «Ірпінська Стоматологія») _______________
Перелік поточних ремонтів, які планується 
провести з метою поліпшення виробничих 

умов провадження медичної пракики 
обладнання, яке планується закупити 

відповідно до заходів програми

Вартість з 
одиницю, 
тис. грн.

і Кількість,
од.

Всього вартіет 
тис. грн.

ь,

УФ-Шафа для зберігання стерильного 
інструментарію Панмед -1С 14,55 2 29, 11
Візіограф 123,392 2 246,784
Турбінні наконечники 5,13 4 20,52
Стоматологічна установка 40,00 3 1200,00
Кутові наконечники для стоматології 4,05 4 16,2
Прямі наконечники для стоматології 4,86 4 19,44
Скалер ультразвуковий 8,91 2 17,82

Ультразвукова мийка 10,347 1 10,347
ВСЬОГО X 22 1560,221

Разом обсяг фінансування КНП «Ірпінська стоматологія» IMP по Додатку 2:
4651,411 тис. грн.
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Розвиток і забезпечення вторинної мел

3.1. Безоплатний відпуск лікарських препаратів і
інвалідністю

Додаток
щчної допомоги 

а медичних виробів для дітей з

3

Найменування видатків Потреба, тис. грн

Безоплатне забезпечення тест-полосками для глюкомеп 
та глюкагоном, шприцами інсуліновими, голками для шщ 
ручок, ланцетами для проколювана Дітей з інвалідністк 

діагнозом цукровий діабет)

грів
тц-

(з 1155,0

3.2. Забезпечення профілактичних та протиепідемічі 
шляхом своєчасно охоплення щеплен

них заходів боротьби зі сказом, 
нями населення

Найменування видатків Потреба, 
тис. грн.

Закупівля вакцини проти сказу Індираб: 1080 
доз *425 гри. 459,0

і-
3.3. Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення шляхом удосконалення 

заходів щодо санітарної профілактики, санітарЦо-епідемічного режиму у 
протитуберкульозному кабінеті та у вогнища^ туберкульозної інфекції

Найменування видатків Потреба, 
тис. грн.

Придбання випромінювача бактерицидного, придбання 
одноразових розхідних матеріалів для збирання мокротиння, 
респіраторів, рентгенівської плівки, реагентів для 
рентгендосліжень, Рентгенологічні касети тощо

56,0

3.4. Забезпечення засобами профілактики медичних працівників КНП «ЇЦМЛ», 
пов’язаних із роботою з ВІЛ -  інфікованими пацієнтами

Найменування видатків
Потреба, 
тис. грн.

Придбання комплеків одягу «Анти СНІД», одноразовых розхідних 
матеріалів, EDTA, Кз EDTA, Кі EDTA+gel, Санітарні бюлетені 
«ВІЛ-інфекція та СНІД. Про це має знати кожен!» 100,00
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3.5. Профілактика та боротьба з сезонними захворюваннями на грип та гострі
респіраторні вірусні інфекції на епідсезон 2022 р. Придбання медикаментів, виробів 
медичного призначення, кисню, ПММ та інших засобів під час епідемічного сезону

Назва Потреба, тис. 
грн.

Придбання медикаментів та виробів медичного призначень 
епідемічного сезону, а саме: вакцини проти грипу; засобі 
індивідуального захисту; експрес тестів на визначення анп 
коронавірусу та вірусу грипу; медикаментозних засобів лік 
грипу.

ія під час 
в
іитіл
звання вірусу

210,00

3.6. Забезпечення спостереження за хворими з перед пухлинними захворюваннями

Найменування видатків
Потреба, 
тис. грн.

Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин на пер 
шляхом підвищення ефективності профілактичного меди 
населення та диспансерного спостереження за хворими з 
передпухлинними захворюваннями (Онкомаркери для чоло<

винному рівні 
чного огляду

віків)
200,00

Запровадження скринінгових програм з метою ранньо 
передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, 

шийки матки, молочної залози та інших локалі

го виявлення 
зокрема раку 
зацій

100,00

РАЗОМ 300,00

3.7. Безоплатний відпуск лікарських препаратів за ре 
розладами психіки та поведінки жителів Ірпінської

центами лікарів для пацієнтів з 
міської територіальної громади

Найменування видатків
Потреба, 
тис. грн.

3 діагнозом Ш изофренія, постійна терапія
Оланзепін- таб 5мг№ 28 
Рісперон 4мг № 60 
Аріпіпразол 10 мг №28 
Аріпіпразол 15 мг№ 28 
Солерон 200мг №60 
Кветірон 20 мг № ЗО 
Сульпірід 200 мг№ 12 
Модитен депо амп Імл №10 
Клопіксол-депл амо 1 мл№ 10 
Флюанксол-депо 1 мл№ 5.

697,835

3 діагнозом Єпілепсія, постійна терапія
Финлепсин ретард(таб. 200 мг №50. 
Левіцетам таб п/о 500 мг №50.
Ламотрін таб. 100мг№30 
ДепакінХроно таб. 300 мг №100 
Топірамакс таб. п/о 100 мг №30 
Карбамазепін 200мг №30

308,976

ВСЬОГО 1006,811
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3.8. Мотивація працівників, додаткове фінансове заохочення 
та покращення умов праці

Найменування видатків Потреба, тис. грн
Матеріальне заохочення всіх працівників КНП «ІЦМЛ» д 
професійного свята -  Дня медичного працівника

9

7682,188

3.9. Розвиток вторинної медичної допомоги Ірпінської міської територіальної громади
№ Назва Розрахункова

КІЛЬКІСТЬ ДЛЯ 
забезпечення 

функціонування 
відділення екстрено 
медичної допомоги

і

Орієнтовна 
вартість за

О Д И Н И Ц Ю

товару, 
тис. грн.

Загальна потреба 
тис. грн.

5

1 Кисневий генератор 1 4 000,00 4 000,0

1 2 Хірургічні лампи 3 653,0 1 959,0

3 Портативний ренгенапрат 1 3 500,00 3 500,0

4 Апарати ШВЛ 4 700,00 2 800,0

5 Монітори пацієнтів з 
капнографією

5 170,00 850,00

6 Монітори пацієнтів 5 40,00 200,00

7 Автоматичні автоклави 6 250,00 1 500,00

8 Функціональні ліжка 19 80,00 1 520,00

9 Стіл операційний 4 1 000,00 4 000,00
Разом 48 - 20 329,0
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) )
3.10. Заходи та фінансове забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

№ ___Перелік заходів завдання Виконавець заходу

* •/ »/ і,
Фінансування

Очікуваний результатОбсяги, тис.

I 3 /  с* ^  «Лї ї  -А ( £~?сі; о і §  ]>

I I  \ д  § >V * V* «4

з/п Джерело гри.
1 2 3 4 5 6

1. Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінська 
центральна міська лікарня»

і. І. Оплата теплопостачання 
( КЕКВ 2271)

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінська 
центральна міська лікарня»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

10372,441 Забезпечення 
видатками для оплати 
за теплову енергію.

1.2.

'/'л
с ~
\ о

Оплата водопостачання та 
водовідведення ( КЕКВ 2272)

к
л\

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінська 
центральна міська лікарня»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

855,674 Забезпечення 
видатками для оплати 
коштів за 
водопостачання та 
водовідведення.

1.3.

ь'̂ Иг

Оплата електроенергії (КЕКВ 
;2273)

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінська 
центральна міська лікарня»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

4930,000 Забезпечення 
видатками для оплати 
коштів за постачання 
електричної енергії.

^  32 °

:т  ЗЕЕ 5«*”.——ТО О  Г>
о  3  5  -ай4‘
го О*

“Т і

1.4. Оплата природного газу (КЕКВ 
-2274)............................ -.............. _

Комунальне некомерційне 
пі дприємство. «і рп і нська

Бюджет Ірпінської ; 
міської . ; ■ ■ і-;.;

7,380 Забезпечення 
видатками для оплати

центральна міська лікарня» територіальної 
громади • ■ ■■>; '

коштів за постачання 
природного газу.

1.5. Оплата інших енергоносіїв та 
інших комунальних послуг 
(КЕКВ 2275)

Комунальне некомерційне 
підприємство «Ірпінська 
центральна міська лікарня»

Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

444,340 Забезпечення 
видатками для оплати 
інших комунальних 
послуг.

ВСЬОГО Бюджет Ірпінської 
міської
територіальної
громади

16609,835



3.11. Відшкодування витрат на утримання військово -  лікарської комісії

Найменування видатків Потреба, тис. грн
Відшкодування витрат на утримання позаштатної 
постійно діючої військово — лікарської комісії з числа працівників 
КНП «ІЦМЛ» (заробітна плата) для проведення медичних оглядів 
допризовників, призовників, військовозобов ’язаних, резервістів, 
кандидатів на проходження військової служби за контрактом

1008,082

3.12. Пільги та страхові гарантії медичних працівників

Найменування видаї ків Потреба, тис. 
грн

Покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку 
пенсій за віком, призначених на пільгових умовах до досягнення 
пенсійного віку особам, які мають пільгові пенсії з\ числа 
співробітників, які працювали на посадах із шкідливими і 
важкими умовами праці (рентген лаборанти, рентгенологи 
тощо ), згідно ч. 2 Прикінцевих положень ЗУ «Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» \

265,855

Страхування медичних працівників на в 
коронавірусну інфекцію СОУЮ-19

ипадок захворювання на 100,00

РАЗОМ: 365,855

3.13. Відшкодування витрат на утримання інтернів 2-3 років навчання

Найменування вида'гків Потреба, тис. 
грн

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями інтернів 2-3 років 
навчання, що проходять інтернатуру в КНП «ІЦМЛ»

6099,071

3.14. Послуги з сзгдово-медичних Досліджень

Найменування видатків Потреба, тис. 
грн

Забезпечення дослідження на наявність етилового спирту в 
крові, сечі людини чи трупа з метою виявлення \ стану 
алкогольного, наркотичного або іншого сп ’яніння чи перебування 
під впливом лікарських препаратів
350 од. *1300,00 грн.

455,00
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3.15. Відшкодування витрат на утримання дітей-сйріпг та дітей, позбавлених 
_____________батьківського піклування, в умовах стаціонару____________

Назва Потреба, тис. гри.

Відшкодування витрат на утримання дітей-сиріт та dime 
позбавлених батьківського піклування, в умовах стаціонару 
саме: витрати на оплату заробітної плати медичного 
персоналу, придбання харчування, забезпеченням м'яким 
інвентарем)

й,
а

200,00

Разом обсяг фінансування КНП «ІЦМЛ» IMP КО іпо Додатку 3: 56035,842 тис. гри.
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