
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Восьме демократичне скликання 

Двадцята (позачергова сесія) сесія 
§

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№435-20/2022
смт.Перегінське

Про затвердження Програми
охорони здоров’я населення
Перегінської територіальної
громади на 2022-2026 роки

У відповідності до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму охорони здоров’я населення Перегінської територіальної 
громади на 2022-2026 роки згідно з додатком.

2. Фінансовому відділу селищної ради, виходячи з можливостей дохідної частини 
селищного бюджету, передбачити кошти на виконання заходів Програми охорони 
здоров’я.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного 
голови А. Тринчука та постійну комісію з питань освіти, молоді та спорту, культури, 
охорони здоров’я та соціальної політики (О. Федорак).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії
Перегінської селищної ради 

відДО2.22

ПРОГРАМА ОХОРОНИ
ПЕРЕГІНСЬКОЇ Т

Замовник програми

Керівник програми

0. ШКІРА

КРЕХОВЕЦЬКИЙ

А. ТРИНЧУК

ОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
РГАДЬНОЇ ГРОМАДИ

«Перепнсь/а лікарня»
Пере/інської

ПОГОДЖЕНО:

Відділ економічного розвитку,
інвестицій, торгівлі,сільського 
господарства та туризму 
селищної ради В. ЛЕВИЦЬКИЙ

Фінансовий відділ 
селищної ради

Відділ юридичної 
та кадрової роботи М. МАРКО



з

1.Ініціатор розроблення програми
2. Розробник Програми

3. Термін реалізації Програми
4. Виконавець програми

*

5. Етапи фінансування
6. Обсяги фінансування Програми

ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПЕРГІНСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
на 2022-2026 роки

- Перегінська селищна рада
- відділ охорони здоров’я і соціальної 

політики
- 2022-2026 роки
- КНП «Перегінська лікарня» 

Перегінської селищної ради, КНП 
«ЦПМД» Рожнятівської селищної 
ради

- щорічно
- 70690,0 тис. грн.

Роки
Обсяги фінансування, тис. Зрн..

Всього
у т. ч. за джерелами фінансування
Державний 

бюджет
Обласний 

бюджет
Місцевий 
бюджет

2022 12512,0 12512,0
2023 13682,0 13682,0
2024 14057,0 14057,0
2025 14967,0 14967,0
2026 15472,0 15472,0

Всього: 70690,0 70690,0

7. Очікувані результати виконання Програми.
істотно підвищити рівень проінформованості населення громади 
відносно ризиків виникнення онкологічних захворювань;
знизити рівень задавненості патології на 5 -6 %; 
підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та 
злоякісних новоутворень на 6 -7 %;
знизити показники смертності орієнтовно на 6 - 10 %;
забезпечити ефективну адекватну соціальну підримку онкологічним 
хворим;
знизити рівень дорічної летальності від раку орієнтовно на 4 - 5 %; 
забезпечити якість надання симптоматичної допомоги даній 
категорії хворим;
зниження рівня ускладнень цукрового та нецукрового діабету і 
продовження життя хворих на цукровий та нецукровий діабет;
зниження рівня первинного виходу в працездатному віці на 
інвалідність та зниження рівня смертності внаслідок ускладнень, 
зумовлених захворюванням на цукровий дібет; • 
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підвищення рівня компенсації цукрового діабету у хворих, які 
приймають препарати інсуліну;
підвищення рівня доступності до якісних, ефективних та безпечних 
лікарських засобів, їх раціональне застосування, що відпускаються 
для пільгових категорій населення;
зниження витрат населення на лікарські засоби та підвищення рівня 
забезпечення лікарськими засобами, для покращення стану здоров’я 
населення району та створення умов для формування здорового 
способу життя.

8.Термін проведення звітності: щоквартально, до 10 числа місяця, 
наступного звітним кварталом.

Замовник Програми:

В. КреховецькийКНП «Центр ПМД» Рожнятівсьі

КНП «Перегінська лікарня»

Керівник Програми
перший заступник селищного голови . ТРИНЧУК
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії
Перегінської селищної ради

Обгрунтування доцільності розроблення 
Програми охорони здоров’я населення 
Перегінської територіальної громади 

на 2022-2026 роки
Розроблення і прийняття Програми охорони здоров’я населення 

Перегінської територіальної громади на 2021-2026 роки спрямоване на 
розв’язання проблем охорони здоров’я населення громади з урахуванням вимог 
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (зі 
змінами) та ключових засад інших програмних і стратегічних документів.

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

У Пергінській громаді медична (спеціалізована) допомога надається у КНП 
«Перегінська лікарня» та КНП «ЦПМД» Рожнятівської селищної ради.

Програма охорони здоров’я населення Перегінської територіальної громади 
спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров’я щодо 
профілактики інфекційних і хронічних захворювань, мінімізації впливу 
факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування 
медичної галузі, в тому числі її інформатизації, зі створенням дієвої системи 
охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення 
медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у тому числі за 
найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному 
плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

У Перегінській громаді зареєстровано понад 60 хворих на цукровий діабет - 
інсулінозалежних. Проте, кількість людей з недіагностованим цукровим 
діабетом у декілька раз більша.

Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету 
(частота яких сягає 50%) насамперед, з боку нирок і очей, а у хворих старших 
вікових груп - збільшення частоти судинних захворювань( інфаркти, інсульти, 
розвиток гангрени ніг з необхідністю ампутації). Ці ускладнення є основною 
причиною збільшення інвалідності та смертності хворих.

Питання збереження життя та здоров’я осіб, хворих на серцево-судинні 
захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму є одним із напрямків 
державної політики у сфері охорони здоров’я, яке регулюється постановами 
Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне 
регулювання цін на лікарські засоби», від 09 листопада 2016 року № 863 «Про 
запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», від 10 березня 2017 
року №181 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 
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лікарських засобів для лікування окремих захворювань», від 17 березня 2017 
року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів».

Реалізація Програми дозволить створити реальні переумови для покращення 
медико-демографічної ситуації в громаді, 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 Програми дозволить запровадити системний підхід до 
вирішення сучасних проблем у сфері охорони здоров’я з використанням 
сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних 
заходів органів державної влади, громадських організацій і самого населення, 
зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та 
економічну ефективність, згідно з додатками.

Правове забезпечення реалізації Програми

Програма розроблена відповідно до постановами Кабінету Міністрів України від 
09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські 
засоби», від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування 
вартості лікарських засобів», від 10 березня 2017 року № 181 «Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань», від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності 
лікарських засобів», від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань», від 05 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного 
проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати 
інсуліну» із змінами, від 23 березня 2016 року №239 «Деякі питання 
відшкодування вартості препаратів інсуліну», наказів Міністерства охорони 
здоров'я України від 23 грудня 2015 року №890 «Про затвердження Положення 
про реєстр пацієнтів що потребують інсулінотерапії», від 21 серпня № 1535 
«Про твердження реєстру референтних цін (цін з відшкодування) на препарати 
інсуліну станом на 01 серпня 2018року та зі змінами від 10 жовтня №1832 «Про 
внесення згідно Реєстру (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом 01 
серпня 2018 року.

Мета Програми

Метою Програми охорони здоров’я населення Перегінської територіальної 
громади є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, 
зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення 



7
якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної 
справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Вона здійснюється шляхом профілактики інфекційних і хронічних 
неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку 
хвороб на основі між секторального підходу, створення сприятливого для 
здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до 
свого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також 
оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі 
створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної 
забезпечити задоволення ведичних потреб населення на рівні чинних 
стандартів, у тому числі за найбільш значущими в соціально-економічному та 
медико-демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб.

Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:
надання кваліфікованої медичної допомоги;
забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними цукрознижуючими 

препаратами та інсуліном;
профілактика ускладнень цукрового та нецукрового діабету; 
збереження працездатності, збільшення тривалості та якості життя; 
забезпечення медикаментами хворих на серцево-судинні захворювання, 

цукровий діабет II типу, бронхіальну астму;
зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних 

захворювань та появи нових;
продовження активного життя і зниження рівня інвалідизації населення 

району;
профілактика передчасної смертності з керованих причин смерті;
забезпечення відпуску ліків для пільгових категорій населення громади.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 
місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством.

Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається щорічно, 
виходячи з конкретних завдань та з урахуванням можливостей дохідної частини 
місцевого бюджету.

Керівник Програми 
перший заступник селищного голови А. ТРИНЧУК
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії
Перегінської селищної ради 

від 09.02.2022 №^^2022
Перелік

заходів, обсягів та джерел фінансування
Програми охорони здоров’я населення Перегінської територіальної громади на 2022-2026 роки

№ 
п/ 
п

Найменування заходу Виконавець Термін 
викона 

ння

Орієнтовні обсяги фінансування 
(тис. грн.) Очікувані 

результати
Роки Всього

тис. грн.

в т. ч. за джерелами фінансування

Місцевий 
бюджет Обласний 

бюджет
Інші 
джерела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Фінансове забезпечення 

знеболюючими препаратами 
онкохворих для лікування в 
амбулаторних умовах при 
створенні стаціонарів вдома

Перегінська 
селищна рада, 
КНП «Центр 

первинної 
медичної 

допомоги»

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

В межах 
кошториси 

их 
призначень

-•

Забезпечення 
хворих 

необхідними 
лікарськими 
препаратами

2. Відшкодування вартості 
інсулінів для лікування 
цукрового та нецукрового 
діабету в амбулаторних умовах

Перегінська 
селищна рада, 

Івано-Франкі вська 
обласна державна 

адміністрація

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

В межах 
кошториси 

их 
призначень

-

Забезпечення 
хворих 

необхідними 
лікарськими 
препаратами
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Залучити засоби масової Перегінська Підвищення

інформації, навчальні заклади і селищна рада, 2022 2022 2,0 2,0 онкограмогності
гррмадські організації до КНГІ «Центр 2023 2023 2,0 2,0 В межах населення
інформування населення з первинної 2024 2024 2,0 2,0 кошториси -

питань профілактики раннього медичної 2025 2025 2,0 2,0 их
виявлення та ефективного допомоги», КНП 2026 2026 2,0 2,0 призначень
лікування раку. «Перегінська

лікарня»
4. Забезпечення раннього Перегінська Поліпшення якості

виявлення туберкульозу шляхом селищна рада, 2022 2022 150,0 150,0 обслуговування
туберкулінодіагностики КНП 2023 2023 150,0 150,0 В межах населення
дитячого населення «Перегінська 2024 2024 150,0 150,0 кошториси -

лікарня», КНП 2025 2025 150,0 150,0 их «
«Центр первинної 2026 2026 150,0 150,0 призначень •

медичної
допомоги»

5. Стаціонарне та амбулаторне Перегінська 2022 2022 200,0 200,0 В межах Профілактика та
лікування та обстеження селищна рада, 2023 2023 200,0 200,0 кошториси лікування
учасників АТО та членів їхніх КНП 2024 2024 200,0 200,0 их - захворювань
сімей «Перегінська 2025 2025 200,0 200,0 призначень

лікарня», КНП 
«Центр первинної

2026 2026 200,0 200,0

медичної
допомоги»

6. Капітальні видатки на Перегінська 2022 2022 3600,0 3600,0 В межах Покращення рівня
придбання медичної апаратури. селищна радаКНП 2023 2023 3800,0 3800,0 кошториси медичного
капітальний ремонт об’єктів «Перегінська 2024 2024 3800,0 3800,0 их - обслуговування

лікарня», КНП 2025 2025 4300,0 4300,0 призначень населення
«Центр первинної 
медичної

2026 2026 4300,0 4300,0

допомоги»
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7. Забезпечення відпуску ліків для Забезпечення

пільгових категорій населення хворих
Перегінської громади Перегінська необхідними
(постанова Кабінету Міністрів селищна рада, 2022 2022 450,0 450,0 В межах лікарськими
України від 17 серпня 1998 року КНП «Центр 2023 2023 450,0 450,0 кошториси препаратами
№ 1303 «Про впорядкування первинної 2024 2024 450,0 450,0 их -
безоплатного та пільгового медичної 2025 2025 450,0 450,0 призначень
відпуску лікарських засобів за допомоги» 2026 2026 450,0 450,0
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування
окремих груп населення та за 
певними категоріями 
захворювань»)

••

8. Придбання продуктів Поліпшення якості
харчування обслуговування

Перегінська 2022 2022 100,0 100,0 В межах населення
селищна рада, 2023 2023 100,0 100,0 кошториси -

КНП 2024 2024 100,0 100,0 их
«Перегінська 2025 2025 100,0 100,0 призначень
лікарня» ПСР 2026 2026 100,0 100,0

9. Закупівля предметів, матеріалів, Перегінська 2022 2022 70,0 70,0 В межах Поліпшення якості
лікарських засобів та виробів селищна 2023 2023 70,0 70,0 кошториси надання медичних
медичного призначення (в тому рада,КНП 2024 2024 70,0 70,0 их - послуг населенню
числі для протидії поширенню «Перегінська 2025 2025 70.0 70,0 призначень громади
корона вірусної хвороби лікарня», КНП 2026 2026 70,0 70,0
COVID-19) «Центр первинної

медичної
допомоги»
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10. Забезпечення осіб з Поліпшення якості
інвалідністю з порушенням життя невиліковно
функцій опорно- рухового хворих жителів
апарату, лежачих хворих із Перегінська 2022 2022 70,0 70,0 В межах громади
соціально-незахищених сімей селищна рада, 2023 2023 70,0 70,0 кошториси
засобами особистої гігієни КНП 2024 2024 70,0 70,0 их -

(підгузники, урологічні «Перегінська 2025 2025 70,0 70,0 призначень
прокладки, пелюшки, кало-, 
сечо-приймачі тощо), 
медичними виробами та 
іншими засобами, згідно з

лікарня» 2026 2026 70,0 70,0

індивідуальною програмою 
реабілітації. ЯГ

11. Придбання матеріалів, виробів Перегінська * Поліпшення якості
медичного призначення, селищна рада, обслуговування
інвентаря, меблів, КНП 2022 2022 770,0 770,0 В межах населення
канцелярського приладдя та «Перегінська 2023 2023 800,0 800,0 кошториси -

інших малоцінних предметів лікарня» ПСР, 2024 2024 800,0 800,0 их
КНП «Центр 2025 2025 800,0 800,0 призначень

первинної 
медичної

2026 2026 850,0 850,0

допомоги»
12. Оплата праці працівників КНП Перегінська 2022 2022 2400,0 2400,0 В межах Фінансове

- реалізація програми «місцеві селищна рада, 2023 2023 3000,0 3000,0 кошториси забезпечення
стимули» КНП 2024 2024 3000,0 3000,0 их - закладів охорони

«Перегінська 2025 2025 3000,0 3000,0 призначень здоров’я
лікарня» ПСР 2026 2026 3000,0 3000,0
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13. Забезпечення закладів 
первинної та вторинної ланки 
паливно-мастильними 
матеріалами та запчастинами

/

ГІерегінська 
селищна рада,
КНП«Центр 
первинної 
медичної 

допомоги»

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

400,0
400.0
400,0
400,0
400.0

400,0
400,0
400,0
400,0
400,0

В межах 
кошториси 

их 
призначень

-

Матеріальне 
забезпечення 

закладів охорони 
здоров’я

14. Оплата послуг (крім 
комунальних)

Перегінська 
селищна рада, 

КНП 
«Перегінська 
лікарня» ПСР

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

В межах 
кошториси 

их 
призначень

-

Поліпшення якості 
обслуговування 

населення

15. Забезпечення лікарськими 
засобами та виробами 
медичного призначення, 
витратними матеріалами для 
надання медичної допомоги 
мешканцям громади

Перегінська 
селищна рада, 

КНП 
«Перегінська 

лікарня» 
КНП «Центр 

первинної 
медичної 

допомоги»

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

В межах 
кошториси 

их 
призначень

-

Покращення 
ефективності, 
своєчасності і 

якості медичної 
допомоги, 
надійного і 

оперативного 
управління 

інформацією, 
впровадження 

новітніх технологій 
в медичну практику

ї
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16. Відшкодування коштів на 
енергоносії для закладів 
перринної та вторинної 
медицини

Перегінська 
селищна рада,
КНП«Центр 
первинної 
медичної 

допомоги», КНП 
«Перегінська 

лікарня»

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

3400,0
3740,0
4115,0
4525,0
4980,0

3400,0
3740.0
4115,0
4525,0
4980,0

В межах 
кошториси 

их 
призначень

-

Матеріальне 
забезпечення 

закладів охорони 
здоров’я

Всього: 70690,0 70690,0

Замовник Програми:

КНП «Центр ПМД» Рожнятівської СР

КНП «Перегінська лікарня» ___
//*І

Х-.

Керівник Програми 
перший заступник селищного голови А. ТРИНЧУК

І «І фк^инкарня»
І вереї інської 

селищної 
ради

В. Креховецький


