
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 23.12.2021 № 8/22-7  
м. Покровськ                                                                             

 

 

Про затвердження Комплексної програми 

«Доброзичлива медицина» Покровської  

міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки                                                                                          

 

З метою підвищення якості та розширення доступності медичного 

обслуговування населення, впровадження нових підходів до організації роботи, 

зниження рівня захворюваності та смертності серед населення, відповідно до Закону 

України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» (зі змінами), Закону України від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», керуючись статтями 26, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Комплексну програму «Доброзичлива медицина» Покровської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма) (додається). 

2. Визначити відповідальним за виконання рішення Відділ охорони здоров’я 

Покровської міської ради Донецької області (Овчаренко). 

3. Визначити співвиконавцями рішення заклади охорони здоров’я Покровської 

міської територіальної громади, а саме:  Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області, 

Комунальне підприємство «Покровська міська стоматологічна поліклініка» 

Покровської міської ради Донецької області, Комунальне некомерційне 

підприємство «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської 

міської ради Донецької області, Комунальне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області, 

Комунальне некомерційне підприємство «Родинська міська лікарня». 

4. Співвиконавцям щорічно, до 15 лютого надавати інформацію про стан 

виконання Програми до Відділу охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області, узагальнювання  інформації покласти на Відділ охорони здоров’я 

Покровської міської ради Донецької області (Овчаренко). 

5. З 1 січня 2022 року скасувати рішення Покровської міської ради від 

20.10.2021 № 8/18-12 «Про затвердження Програми залучення та стимулювання 

спеціалістів до роботи у медичних закладах Покровської територіальної громади на 

2021-2024 роки», від 18.08.2021 №8/14-20 «Про затвердження Програми зі 

стоматологічного обслуговування дорослого населення пільгової категорії та дітей 
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віком від 0 до 12 років Покровської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

6. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Ідрісова), 

контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

 

 
 

Міський голова                                                                      Р. Требушкін 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про затвердження комплексної програми «Доброзичлива медицина» Покровської  

міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

З метою підвищення якості медичного обслуговування населення, розширення 

доступності медичних послуг, впровадження нових підходів до організації роботи,  

зниження рівня захворюваності та смертності серед населення, відповідно до Закону 

України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» (зі змінами), керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 

280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) просимо прийняти даний 

проєкт рішення «Про затвердження Комплексної програми «Доброзичлива медицина» 

Покровської міської територіальної громади на 2022-2024 роки». 

Обґрунтування доцільності та актуальність проблем на вирішення яких 

спрямована  Програма: 

Необхідність прийняття комплексної програми зумовлена незадовільною медико-

демографічною ситуацією, що характеризується невисоким рівнем народжуваності та 

порівняно високою смертністю, в тому числі у працездатному віці, відсутністю 

природного приросту і демографічним старінням, зростанням хвороб, а також потребою 

оптимізації системи охорони здоров’я, недостатньо адаптованої до функціонування в 

ринкових умовах. 

Мета Програми: 

Забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню Покровської міської 

територіальної громади         

Основні завдання та заходи Програми: 

- забезпечення пільгової категорії населення; 

- забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання; 

- забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами проти 

вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо; 

- забезпечення онкологічних хворих; 

- профілактика ВІЛ-інфекцій, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих та 

хворих на СНІД; 

- забезпечення хворих на орфанні захворювання; 

- забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 

харчування; 

- протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19; 

- стоматологічне обслуговування дорослого населення пільгової категорії та 

дітей віком від 0 до 12 років Покровської міської територіальної громади; 

- фінансове забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню, яке мешкає на територіях, що приєдналися до Покровської міської 

ради Донецької області; 

- забезпечення покращення матеріально – технічної бази закладів охорони 

здоров'я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги; 

- залучення та стимулювання медичних спеціалістів до роботи у медичних 

закладах Покровської міської територіальної громади. 

 

 
Начальник відділу 

охорони здоров’я             О. Овчаренко            



 

АРКУШ 

погодження до проєкту  рішення 

Покровської міської ради 

 

Про затвердження комплексної програми 

«Доброзичлива медицина» Покровської міської  

територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  Відділом охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької 

області 

 

Начальник  відділу                                     

охорони здоров’я                                                                       О. Овчаренко 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради               М. Ідрісова  

 

 

Директор Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської ради 

Донецької області                                         О. Добровольський 

 

 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів         В. Пишна 

 
 

 

Начальник відділу забезпечення діяльності  

Покровської міської ради                 Ж. Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики 

та спорту         І. Циганок 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

планування, бюджету і фінансів,  

інвестиційної політики       О. Харчевна 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Н. Іваньо



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради  

від  23.12.2021 № 8/22-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма 

«Доброзичлива медицина» 

         Покровської міської 

територіальної 

         громади на 2022-2024 роки 

 

 

 

 

 

 

м. Покровськ
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ПАСПОРТ 

 

Комплексна програма «Доброзичлива медицина» Покровської міської      

територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення  

програми 

Покровська міська рада Донецької області 

2. Підстава для виконання 

програми 

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування     в     Україні»,     

Бюджетний      кодекс     України (зі змінами та 

доповненнями) 

3. Розробник програми Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

4. Головні розпорядники   

коштів 

Покровська міська рада Донецької області, Відділ 

охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

5. Відповідальний 

виконавець 

Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області  

 

6. Співвиконавці Комунальне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Покровської міської 

ради Донецької області, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради Донецької 

області, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська міська лікарня» Покровської міської 

ради Донецької області, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Родинська міська лікарня», 

Комунальне підприємство «Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» Покровської міської 

ради Донецької області 

7. Строк виконання 2022 – 2024 роки 

8. Прогнозні обсяги та  

джерела фінансування 

Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет 

Покровської міської    територіальної громади, інші 

джерела 
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I. Загальні положення 

 

Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області є виконавчим 

органом Покровської  міської ради Донецької області. 

Він забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я. 

Йому підпорядковані установи, заклади та підприємства комунальної власності галузі 

охорони здоров’я. 

 Медична допомога населенню Покровської міської територіальної громади 

Донецької області надається в 5 закладах охорони здоров’я:  

 Комунальне некомерційне підприємство «Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 01990884; 

 Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 37803043); 

 Комунальне некомерційне підприємство «Родинська міська лікарня» (ЄДРПОУ 

01990861); 

 Комунальне некомерційне підприємство «Покровська міська лікарня» Покровської 

міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 01112422); 

 Комунальне підприємство «Покровська міська стоматологічна поліклініка» 

Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 33518527). 

З метою виконання вимог чинного законодавства України Відділом охорони здоров’я 

Покровської міської ради Донецької області розроблена комплексна програма 

«Доброзичлива медицина» Покровської міської територіальної громади на  2022-2024 

роки (далі – Програма), виконання якої дасть змогу вивести надання медичної допомоги 

населенню Покровської міської територіальної громади на новий рівень, знизити рівень 

захворюваності та смертності серед населення, запровадити нові методики та стандарти, 

новітні підходи у роботі з пацієнтами. 

 Програма розроблена відповідно чинного законодавства України, що визначає 

перспективи розвитку галузі охорони здоров’я Покровської міської територіальної 

громади: 

 Конституція України; 

 Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(зі змінами); 

 Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» (зі змінами) та інші. 

Розпорядженням КМУ № 710-р від 12.06.2020 «Про визначення адміністративних  

центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» до складу 

Покровської територіальної громади увійшли: 

 м. Родинське 

 Гришинська сільська рада; 

 Першотравнева сільська рада; 

 Новотроїцька сільська рада; 

 Піщанська сільська рада; 

 Лисівська сільська рада; 

 Шевченківська сільська рада; 

 Срібнянська сільська рада; 

 Новоєлизаветівська сільська рада. 

До міста Покровська  приєдналося 37 селищ та сіл.  

В місті Покровськ (станом на 01.09.2021 року) чисельність населення – 86,3 тис. осіб, 

з них:  

34,8 тис. осіб віком від 18 до 35 років,  

34,5 тис. осіб пенсіонерів,  
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17,6 тис. осіб ВПО (внутрішньо переміщених осіб),  

4,2 тис. осіб – людей з інвалідністю (з них 0,4 тис. - діти) 

Кількість населення, що обслуговується медичними закладами з урахуванням 

прилеглих територій складає 100690 осіб. 

 

II. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма 

 

- недостатнє забезпечення медикаментами та засобами медичного призначення 

пільгової категорії населення за рахунок державних коштів; 

- недостатнє фінансування медичних пунктів тимчасового базування (МГТБ) на 

територіях, що приєдналися до Покровської міської територіальної громади з пакету НСЗУ 

за напрямом «Первинна медична допомога»; 

- недостатнє фінансування стоматологічних послуг пільговим категоріям населення 

з пакету НСЗУ за напрямом  «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах»; 

- недостатнє державне фінансування таких проблемних напрямів з лікування хворих 

на туберкульоз, лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, хворих на орфанні 

захворювання; 

- недостатнє покриття витрат за пакетами НСЗУ за напрямом ««Стаціонарна 

допомога пацієнтам з COVID-19»»; 

- незадовільний матеріально-технічний стан закладів охорони здоров’я; 

- недостатнє кадрове забезпечення медичним персоналом лікувальних закладів. 

 

III. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного 

життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності. 

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони 

здоров’я громади необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної 

допомоги на первинному та вторинному рівні. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 

 

Основним шляхом розв’язання проблем, на які спрямована Програма, є своєчасне та 

належне проведення заходів направлених на забезпечення населення у всіх видах медичної 

допомоги на первинному та вторинному рівні. 

Реалізація Програми відбудеться шляхом виконання наступних завдань: 

  забезпечення медичної допомоги пільгової категорії населення; 

  забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання; 

  забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами проти 

вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо; 

  забезпечення онкологічних хворих; 

  профілактика ВІЛ-інфекцій, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на 

СНІД; 

  забезпечення хворих на орфанні захворювання; 

  забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 

харчування; 

  протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19; 

 забезпечення проведення безкоштовного обстеження допризовників Покровської 

міської територіальної громади; 

 стоматологічне обслуговування дорослого населення пільгової категорії та дітей 

віком від 0 до 12 років Покровської міської територіальної громади; 
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 фінансове забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, 

яке мешкає на територіях, що приєдналися до Покровської міської ради Донецької 

області; 

 забезпечення покращення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров'я 

первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги; 

 залучення та стимулювання медичних спеціалістів до роботи у медичних закладах 

Покровської міської територіальної громади. 

 

V. Завдання та заходи Програми 

 

1. Забезпечення пільгової категорії населення. 

Механізм реалізації прав пацієнта на отримання лікарських засобів врегульовано 

постановою Кабінету Міністрів України № 1303 від 17.08.1998 року «Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», 

постановою Кабінету Міністрів України №1301 від 03.12.2009 року «Про затвердження 

Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими 

засобами». 

Завдання: реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення 

потреб пільгових категорій населення у медичній допомозі, створення умов для реалізації 

конституційного права  найбільш вразливих верств населення та пільгових категорії 

населення громади на соціальний захист та здоров’я через забезпечення доступних обсягів 

життєво необхідних лікарських засобів, для збереження їх життя і здоров’я, поліпшення 

демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги. 

З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення 

потреб пільгових категорій населення у медичній допомозі плануються такі заходи (п.1 

додатку 2): 

 відшкодування вартості придбання медикаментів; 

 придбаня слухових апаратів; 

 придбання засобів технічної реабілітації. 

Виконання завдання забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень 

наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження рівня 

інвалідизації дорослого та дитячого населення, відновлення та підтримання працездатності, 

профілактику соціально-небезпечних захворювань. 

Задекларовані особи за пільговою категорією, які мають право на безкоштовні 

медикаменти (станом на вересень 2021р.) 

Категорія Кількість 

чол. 

Онкологія  1695 

Туберкульоз  181 

Цукровий діабет 3010 

ВІЛ інфіковані  350 

гематологічні захворювання 148 

ревматизм 256 

ревматоїдний артрит 214 

системна гостра вовчанка 10 

Аддісонова хвороба 14 

фенілкетанурія 3 

шизофренія та епілепсія 575 

психічні захворювання 577 

стан після операції протезування клапанів серця 28 
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гіпофізарний нанізм 3 

стан після пересадження органів 3 

бронхіальна астма 311 

хвороба Бехтерева 40 

міастенія 7 

міопатія 3 

хвороба Паркінсона 21 

інфаркт міокарда 123 

дитячий церебральний параліч 106 

післяопераційний гіпотеріоз 100 

гіпопаратеріоз 7 

вроджена дисфункція кори наднирків 4 

Орфанні захворювання 2050 

Особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно 

із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантій соціального 

захисту" 

1086 

Діти віком до 3-х років 1427 

Діти віком від 3 до 6 років 2962 

Діти-інваліди 326 

Інваліди І и ІІ груп відповідно до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні" 

1269 

Особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно 

із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

169 

діти з багатодітних родин 687 

дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

10 

Інваліди дитинства 687 304 

Усього 18079 

  

2. Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання. 

Питання боротьби з туберкульозом впродовж останніх років є одним з пріоритетних 

напрямків роботи системи охорони здоров’я. Поширення туберкульозу, насамперед 

мультирезистентного, є причиною втрати працездатності, здоров’я, інвалідності та 

смертності населення. Особливістю епідемії туберкульозу є те, що серед хворих на цю 

недугу переважає частка соціально-незахищених прошарків населення, безробітних 

працездатного віку, осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Це свідчить про те, що 

у боротьбі з туберкульозом важливими є не лише медичні заходи, але й соціальні. 

Всього в Покровській міській територіальній громаді перебуває на обліку 20 осіб 

хворих на туберкульоз. 

Виконання завдання приведе до поліпшення епідемічної ситуації в напрямку 

зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та 

смертності від туберкульозу. 

З метою профілактики розповсюдження туберкульозу серед населення заплановані 

такі заходи (п.2 додатку 2): 

- забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики; 

- забезпечення продовольчими пакетами на амбулаторному лікуванні. 
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3. Забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами проти 

вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо. 

Основними цілями імунопрофілактики є збереження здоров’я населення через 

зниження рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб, 

формування колективного імунітету та зниження витрат системи охорони здоров’я на 

лікування інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення 

імунопрофілактики (самий ефективний метод боротьби з інфекціями). 

        Виконання завдання приведе до поліпшення епідемічної ситуації в напрямку 

зменшення загальної кількості хворих, зниження захворюваності та смертності від 

вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю. 

З метою забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами 

заплановані такі заходи (п.3 додатку 2): 

- протигрипозне вакцинування (для груп медичного та епідемічного ризику); 

- закупівля антирабічної вакцини; 

- закупівля анатоксину правцевого. 

 

4. Забезпечення онкологічних хворих. 

Злоякісні новоутворення є одними з найбільш небезпечних для здоров’я людини, 

серед причин смертності та інвалідизації населення вони займають друге місце після 

серцево-судинних захворювань.  

        Всього в Покровській міській територіальній громаді перебуває на обліку 1695 

осіб онкологічних хворих. 

Виконання завдання розраховано на забезпечення знеболюючої терапії 

інкурабельних онкологічних хворих,  запобігання страждання та полегшення стану 

пацієнта шляхом активного медичного втручання з метою зняття тяжких больових 

синдромів.  

Із метою лікування больового синдрому основним заходом є необхідне придбання 

наркотичних анальгетиків (опіоїдів) (п.4 додатку 2). 

 

5. Профілактика ВІЛ-інфекцій, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на 

СНІД. 

На сьогодні епідемічна ситуація на ВІЛ-інфекцію характеризується високим рівнем її 

поширення серед представників різних груп населення, насамперед осіб, які належать до 

групи підвищеного ризику переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним 

поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий.  

На диспансерному обліку Покровської міської територіальної громади з приводу 

ВІЛ/СНІД інфекції знаходяться  - 354 особи. 

Виконання завдання дасть змогу знизити рівень поширення ВІЛ-інфекції, 

підвищити відсоток обстеження груп ризику. 

З метою профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед населення заплановані такі 

заходи (п.5 додатку 2): 

- добровільне тестування населення (придбання тест/систем, реактивів та систем 

відбору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію та 

обстеження ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що перебувають під медичним наглядом); 

- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, народжених від ВІЛ-інфікованим 

матерів. 

 

6. Забезпечення хворих на орфанні захворювання. 

Орфанні (рідкісні) хвороби це вроджені чи набуті захворювання, які зустрічаються не 

частіше, ніж у 5-ти випадках на 10 тисяч населення, хронічно прогресують, значно 

погіршуючи якість життя людини та призводячи до її інвалідизації чи смерті.  

Через брак бюджетних коштів лише третина пацієнтів забезпечені необхідними 
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безоплатними препаратами. При цьому, усім їм потрібне безперервне пожиттєве лікування. 

Аби пацієнти з рідкісним недугом жили повноцінно, вони мають систематично приймати 

ліки і проходити реабілітацію протягом життя. 

Виконання завдання дасть змогу подовжити тривалість та покращити якість життя 

хворих на орфанні хвороби. 

З метою забезпечення хворих на орфанні захворювання основним заходом є 

запланована закупівля пільгових медикаментів (п.6 додатку 2). 

 

Задекларовані особи за пільговою категорією, які мають право на безкоштовні 

медикаменти(станом на вересень 2021р.) 

 

Категорія Кількість 

чол. 

Дитяче населення  

Акромегалія та гіпофізарний нанізм 1 

Ювенільний ревматоїдний артрит 3 

Вузелковий периартрит 1 

Доросле населення  

Трансплантація органів 6 

Ревматоїдний артрит 5 

Онкологічні та інші орфанні захворювання 101 

Усього 117 

  

7. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 

харчування 

Фенілкетонурія – одне з найбільш поширених спадкових захворювань, зумовлених 

порушенням обміну незамінної амінокислоти фенілаланіну (складової білка). Діти, 

народжені з фенілкетонурією, не здатні метаболізувати фенілаланін (частина протеїну), 

який через це накопичується в крові. Діти з цим рідкісними хронічними захворюваннями 

потребують постійного високоспеціалізованого коштовного лікування. 

На обліку (станом на вересень 2021р.) перебуває 3 дітей, хворих на фенілкетонурію. 

Виконання завдання дасть змогу безоплатно забезпечити дітей, що страждають 

фенілкетонурією, лікувальним харчуванням (п.7 додатку 2). 

На виконання загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини», наказу МОЗ України від 13.11.2001 №457 «Про заходи 

щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні» видатки на 

придбання  продуктів  лікувального харчування для дітей віком понад 3 роки до 14 років 

покладаються на місцеві бюджети. 

 

8. Протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

Метою завдання є протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом.  

         Виконання завдання приведе до поліпшення епідемічної ситуації в напрямку 

зменшення загальної кількості хворих на COVID-19. 

З метою реалізації державної політики у сфері протидії поширенню захворюваності 

на гостру респіраторну хворобу COVID-19, в розрізі придбання засобів індивідуального 

захисту, дезінфікуючих засобів, обладнання для проведення профілактичних і 

протиепідемічних заходів, заплановані закупівлі у таких напрямках (п.8 додатку 2): 

- придбання лікарських засобів, які передбачені протоколом лікування хворих на 

COVID-19 у стаціонарних відділеннях та не входять до Переліку медикаментів  

передбачених для закупівлі згідно Постанови КМУ «Деякі питання закупівлі лікарських 

засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
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поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.09.2021 р. № 1012; 

- придбання дезінфекційних засобів; 

- придбання виробів медичного призначення; 

- придбання засобів індивідуального захисту медичного персоналу. 

 

9. Стоматологічне обслуговування дорослого населення пільгової категорії та дітей 

віком від 0 до 12 років Покровської міської територіальної громади. 

Метою цього завдання є: 

- реалізація положень чинного законодавства щодо забезпечення доступних 

кваліфікованих невідкладних стоматологічних послуг населенню Покровської міської 

територіальної громади; 

- створення умов для збереження та покращення стоматологічного здоров'я пільгових 

категорій населення. 

- забезпечення доступними кваліфікованими невідкладними, лікувально- 

хірургічними стоматологічними послугами населення Покровської міської територіальної 

громади. 

Реалізація заходів проводиться за наступними напрямками: 

1. Надання невідкладних стоматологічних послуг – пільговим категоріям населення 

Покровської міської територіальної громади та тимчасово переміщеним особам пільгових 

категорій населення( при пред'явленні Довідки про взяття на облік особи, переміщеної з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення операції об'єднаних сил): 

інвалідам дитинства, ветеранам та інвалідам війни, учасникам бойових дій, ветеранам 

праці, особам з інвалідністю І-ІІ груп, почесним донорам України, пенсіонерам після 65 

років та членам сімей загиблих учасників бойових дій ООС ( вдови та батьки) та дітям від 

3 до 12 років 

2. Надання лікувальних стоматологічних послуг, а саме: 

2.1.Дитячому населенню, шляхом: 

2.1.1. надання лікувальних послуг дітям віком від 0 до 12 років; 

 дітям від 0 до 3-х років - лікування захворювання слизової оболонки порожнини 

рота; 

 дітям від 3 до 12 років (при наявності довідки про середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї пільговика , якщо в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, відповідно до чинного 

законодавства України у 2021 р. – 3180,00 грн.) . 

2.1.2. надання послуг з виготовлення ортодонтичних пластин дітям до 13-ти, які 

відносяться до пільгових категорій, а саме: 

 багатодітні сім'ї, у яких троє або більше дітей при наявності довідки про 

середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика , якщо в розрахунку  на одну особу за 

попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову 

соціальну пільгу, відповідно до чинного законодавства України у 2021 р. – 3180,00 грн.); 

 інваліди з дитинства; 

 діти з інвалідністю та вадами розумового і фізичного розвитку. 

Максимальна сума коштів, що виділяється на надання послуги з виготовлення 

ортодонтичних пластин дітям, які відносяться до пільгових категорій складає 870,00 грн. 

Сума, що перевищує встановлений ліміт, сплачується пацієнтом до каси підприємства. 

3. Надання лікувально-хірургічних стоматологічних послуг пільговим категоріям 

громадян Покровської міської територіальної громади та тимчасово переміщеним особам 

пільгових категорій при пред'явленні Довідки про взяття на облік особи, переміщеної з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення операції об'єднаних сил; 

дітям та підліткам до 12 років; інвалідам дитинства, ветеранам та інвалідам війни, 

учасникам бойових дій, ветеранам праці (при наявності довідки про середньомісячний 
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сукупний дохід сім’ї пільговика , якщо в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців 

не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, відповідно 

до чинного законодавства України у 2021 р. – 3180,00 грн.), особам з інвалідністю І-ІІ груп, 

почесним донорам України (при наявності довідки про середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї пільговика , якщо в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, відповідно до чинного 

законодавства України у 2021 р. – 3180,00 грн.), пенсіонерам після 65 років (при наявності 

довідки про середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика, якщо в розрахунку на одну 

особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову 

соціальну пільгу, відповідно до чинного законодавства України у 2021 р. – 3180,00 грн.) та 

членам сімей загиблих учасників бойових дій ООС (вдови та батьки), шляхом: 

3.1. Надання стоматологічних послуг дітям віком від 0 до 12 років (хірургічних, 

терапевтичних, ортодонтичних із застосуванням матеріалів вітчизняного виробництва): 

3.1.1. Діти віком від 0 до 3-х -лікування захворювань слизової оболонки порожнини 

рота; 

3.1.2. Діти віком від 3 до 12-ти років- лікування карієсу та його ускладнень (при 

наявності довідки про середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика , якщо в 

розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає 

право на податкову соціальну пільгу, відповідно до чинного законодавства України у 2021 

р. – 3180,00 грн.) ; 

3.1.3. надання хірургічних послуг: видалення тимчасових та постійних зубів; 

3.1.4. знеболення. 

3.2. Надання терапевтичних, хірургічних та ортопедичних послуг дорослому 

населенню пільгових категорій (із застосуванням матеріалів вітчизняного виробництва), а 

саме: 

3.2.1. лікування карієсу та його ускладнень; 

3.2.2. надання хірургічних послуг: 

 видалення зубів окрім атипового видалення; 

 біопсія новоутворень. 

3.2.3. знеболення. 

4. При наданні ортопедичних стоматологічних послуг населенню пільгової категорії 

використовуються: 

 штамповано - паяні незнімні протези; 

 знімні пластинчасті протези, виготовлені за мало витратними технологіями; 

 суцільнолиті та пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями. 

Максимальна сума, що виділяється на пільгове протезування однієї особи пільгової 

категорії при втраті зубів на верхній та нижній щелепах складає 3800,00 грн. Сума, що 

перевищує встановлений ліміт з оплати за отримані ортопедичні послуги, сплачується 

пацієнтом до каси підприємства. 

Виготовлення зубних протезів із золота та інших дорогоцінних матеріалів, кераміки, 

металопластмасових, з нітрит-титановим покриттям та імплантів проводиться повністю за 

рахунок замовника. 

За умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика , якщо в розрахунку 

на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу, відповідно до чинного законодавства України у 2021 р. – 

3180,00 грн. 

Позачергове право на отримання пільгового зубного протезування мають: 

 ветерани , інваліди війни та прирівняні до них особи; 

 почесні донори (при наявності довідки про середньомісячний сукупний дохід сім’ї 

пільговика , якщо в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, 

відповідно до чинного законодавства України у 2021 р. – 3180,00 грн.) ; 
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Першочергове право на отримання пільгового зубного протезування мають: 

 учасники бойових дій; 

 члени сімей загиблих учасників бойових дій АТО та ООС( вдови та батьки); 

 учасники війни. 

Право на отримання пільгового зубного протезування згідно ЗУ «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» мають: 

 особи з інвалідністю першої та другої групи; 

 особи які мають інвалідність з дитинства. 

Право на отримання пільгового зубного протезування згідно ЗУ «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» мають: 

 пенсіонери віком старші за 65 років ( при наявності довідки про середньомісячний 

сукупний дохід сім’ї пільговика , якщо в розрахунку на одну особу за попередні 6 

місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну 

пільгу, відповідно до чинного законодавства України у 2021 р. – 3180,00 грн.); 

 ветерани праці ( при наявності довідки про середньомісячний сукупний дохід сім’ї 

пільговика , якщо в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, відповідно до 

чинного законодавства України у 2021 р. – 3180,00 грн.) . 

 

Порядок надання послуг з пільгового протезування: 

1. Управління праці і соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області разом з відповідними службами, надають інформацію про кількість 

пільгових категорій громадян та списки до КП «Покровська міська стоматологічна 

поліклініка» ПМР ДО, де буде здійснюватись зубопротезування. 

2. При зверненні до КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» ПМР ДО за 

отриманням ортопедичної допомоги, особа, яка відноситься до пільгової категорії, подає 

реєстратору ортопедичного відділення заяву та відповідні документи, що підтверджують її 

пільговий статус. 

В залежності від виду пільгової категорії визначається черговість надання 

ортопедичної допомоги. 

3. У разі відмови з поважної причини (хвороба) від отримання ортопедичної допомоги 

в зазначені строки, термін надання послуг особі, яка зареєстрована в черзі на пільгове 

зубопротезування, переноситься до повторного звернення. 

4. У разі відмови без поважної причини від отримання ортопедичної допомоги в 

зазначені строки або не з’явлення в зазначений термін, особа знімається з черги на пільгове 

зубопротезування. 

5. Повторне звернення до Покровської міської стоматологічної поліклініки для взяття 

на облік може бути здійснено особою пільгової категорії не раніше, ніж через два роки після 

закінчення останнього пільгового зубопротезування. 

6. У зв’язку з тим, що стоматологічне ортопедичне обслуговування за терміном часу 

може бути перехідним із одного календарного року на другий, допускається проведення 

оплати суми перевищення понад встановленого ліміту, у перший місяць наступного року, 

за роботи розпочаті у минулому році і закінчені у поточному. 

 

10. Фінансове забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню, яке мешкає на територіях, що приєдналися до Покровської міської ради 

Донецької області. 

         Основним метою Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Покровської міської ради у Донецькій області є забезпечення надання медичних 

послуг, їх належної доступності та якості для населення, яке обслуговується. Але пакетом 

НСЗУ за напрямом “Первинна медична допомога” не передбачено фінансування медичних 

пунктів тимчасового базування (МГТБ) на територіях, що приєдналися. Тому необхідна 
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фінансова підтримка з бюджету Покровської міської територіальної громади для 

повноцінної роботи цих структурних підрозділів (п.10 додатку 2). 

         Виконання завдання призведе до забезпечення зниження рівня  захворюваності,  

інвалідності  та  смертності   сільського населення, яке увійшло в об’єднану територіальну 

громаду Покровської міської ради, формуванню  і  налагодженню  ефективного  

функціонування  системи надання   населенню   доступної, висококваліфікованої    і    

високоякісної    первинної медико-санітарної допомоги. Поліпшить якість життя 

визначених груп хворих і населення в цілому. 

 

11. Забезпечення покращення матеріально – технічної бази закладів охорони 

здоров'я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги. 

Завданням передбачена реалізація заходів з будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту, придбання обладнання і предметів довгострокового користування об’єктів за 

рахунок коштів міського бюджету, коштів державного бюджету за наявності відповідних 

бюджетних призначень, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Воно 

розроблене з урахуванням реального стану майна у сфері житлово-комунального 

господарства, бюджетній та соціальній сфері, здійснення екологічних заходів та 

впровадження енерго і ресурсозберігаючих технологій (п. 12 додатку 2). 

         Виконання завдання призведе до оновлення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров'я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги. 

 

12. Залучення та стимулювання медичних спеціалістів до роботи у медичних 

закладах Покровської міської територіальної громади. 

Станом на кінець 2021 року кадрове забезпечення лікарями закладів охорони здоров’я  

Покровської міської територіальної громади Донецької області недостатнє. На сьогоднішній 

день не вистачає 27 лікарів. У відсотках потреба в кадрах становить: 

- у КП «ЦПМСД» 11,2 %; 

- у КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 29,7%; 

- у КНП «Покровська МЛ» 42,3%; 

- у КП «ПМСП» ПМРДО 10,65%; 

- у КНП «Родинська міська лікарня» 35% . 

Майже 75% лікарів передпенсійного та пенсійного віку. 

Таку ситуацію можна визначити як кризову, та таку, що може стати реальною 

загрозою здоров’ю населенню територіальної громади вже в найближчому майбутньому. 

З метою залучення і стимулювання медичних працівників проводяться такі заходи 

(пункт 13 додатку 2): 

- придбання на вторинному ринку і облаштування службового житла для медичних 

спеціалістів; 

- матеріальне (одноразове) заохочення у сумі 300,0 тис. грн. на одну особу; 

- залучення спеціалістів шляхом підписання контрактів на навчання (з 5 курсу); 

- премія з нагоди "Дня медичного працівника". 

 

Порядок впровадження заходів 

№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавці Порядок впровадження 

1. Придбання на 

вторинному ринку і 

облаштування 

службового житла для 

медичних спеціалістів 

Покровська міська 

рада Донецької 

області 

 

1. Придбання в установленому 

порядку службового житла для 

медичних працівників відповідно 

до глави 3 розділу ІІІ Житлового 

кодексу УРСР, Положення про 

порядок надання службових 

жилих приміщень і користування 



12 

 

 

 

Укладання 

строкового трудового 

договору (контракту) 

 

 

 

 

Медичні заклади 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

 

 

Відділ охорони 

здоров’я 

Покровської міської 

ради Донецькій 

області(контроль за 

виконанням) 

 

ними, затвердженого постановою 

Ради Міністрів УРСР від 4 

лютого 1988 року № 37 «Про 

службові житлові приміщення». 

2. Службове житло 

перебуватиме на балансі 

медичних закладів. 

3. Службові жилі приміщення 

призначаються для медичних 

спеціалістів за умови укладання 

строкового трудового договору 

(контракту)  в медичних закладах 

Покровської міської ради 

Донецької області протягом 10 

років з можливістю подальшої 

приватизації. 

4. За умови розірвання 

строкового трудового договору 

(контракту) до терміну 

закінчення, медичний спеціаліст 

підлягає виселенню із 

службового приміщення та 

повинен відшкодувати можливу 

заборгованість за квартирну 

плату та плату за  комунальні 

послуги. 

5. Перелік категорій 

працівників, яким буде 

надаватися службове житло: 

- молодий спеціаліст після 

закінчення інтернатури; 

- спеціаліст з досвідом роботи, 

переважно віком до 50 років. 

 

2. Матеріальне 

(одноразове) 

заохочення у сумі 

300,0 тис. грн. на 

одну особу 

Покровська міська 

рада Донецької 

області 

 

Відділ охорони 

здоров’я 

Покровської міської 

ради Донецькій 

області 

1. Укладання строкового 

трудового договору (контракту) в 

медичних закладах Покровської 

міської ради Донецької області 

протягом 5 років. 

2. За умови розірвання 

строкового трудового договору 

(контракту) до терміну його 

закінчення, медичний спеціаліст 

відшкодовує отримане 
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Медичні заклади 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

матеріальне заохочення в 

повному обсязі. 

3. Перелік категорій 

працівників, яким буде 

надаватися матеріальне 

заохочення: 

- молодий спеціаліст після 

закінчення інтернатури; 

- спеціаліст з досвідом роботи; 

- переважно віком до 50 років. 

3. Залучення 

спеціалістів шляхом 

підписання 

контрактів на 

навчання (з 5 курсу) 

Покровська міська 

рада Донецької 

області 

Відділ охорони 

здоров’я 

Покровської міської 

ради Донецькій 

області 

Медичні заклади 

Покровської міської 

ради Донецької 

області 

1. Укладання строкового 

трудового договору (контракту)  

на роботу в медичних закладах 

Покровської міської ради 

Донецької області протягом 5 

років. 

2. За умови розірвання 

строкового трудового договору 

(контракту) до терміну 

закінчення, медичний спеціаліст 

відшкодовує вартість навчання у 

повному обсязі. 

 

4. Премія з нагоди "Дня 

медичного 

працівника". 

Відділ охорони 

здоров’я 

Покровської міської 

ради Донецькій 

області 

 

Преміюванню підлягають лікарі 

та середній медичний персонал 

згідно списків, які затверджують 

керівники медичних закладів. 

Придбання службового житла та матеріальне (одноразове) заохочення пропонуються 

медичним спеціалістам одно на вибір. 

 

VI. Очікувані результати 

- підвищення якості обслуговування населення, запровадження нових методик та 

стандартів, впровадження нових підходів у роботі з пацієнтами, збільшення обсягів 

надання медичних послуг населенню; 

- фінансова підтримка малозабезпечених верств населення Покровської міської 

територіальної громади; 

- протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19; 

- покращення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров'я первинного та 

вторинного рівня надання медичної допомоги; 

-   укомплектування закладів охорони здоров’я Покровської міської ради медичними 

спеціалістами. 

 

VII. Строки виконання 

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом  2022-2024 років. 
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VIII. Фінансове забезпечення 

   

Керуючись п. 5 статті 3  Закону  України від 19 жовтня 2017 року №2168-VIII «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування», органи місцевого самоврядування 

в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної 

бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників. 

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок 

коштів державного бюджету, обласного бюджету, бюджету Покровської міської 

територіальної громади, інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

 

Підготовлено Відділом охорони 

здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Начальник відділу                                  О. Овчаренко 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  Н. Іваньо 
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Додаток 1 

до Комплексної програми «Доброзичлива 

медицина» Покровської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 
 

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування   

Комплексної програми «Доброзичлива медицина» Покровської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

№ 

з/п 

Найменування заходу Бюджет Покровської міської територіальної громади 

(тис.грн.) 

Програмні обсяги 

фінансування (тис.грн.) 

2022р. 2023р. 2024р.  

1. Забезпечення пільгової категорії 

населення 
5 277,90 5 557,60 5 835,40 16 670,90 

 Пільгові медикаменти 3 646,10 3 839,30 4 031,20 11 516,60 

 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

3 146,10 3 312,80 3 478,40 9 937,30 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

500,00 526,50 552,80 1 579,30 

 Слухові апарати 200,00 210,60 221,10 631,70 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 
200,00 210,60 221,10 631,70 
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лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

 Засоби технічної реабілітації  1 431,80 1 507,70 1 583,10 4 522,60 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

1 431,80 1 507,70 1 583,10 4 522,60 

2. Забезпечення хворих на туберкульоз та 

профілактика захворювання 

 

703,40 

 

740,70 

 

777,70 

 

2221,80 

 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

640,00 673,90 707,60 2 021,50 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

63,40 66,80 70,10 200,30 

3. Забезпечення населення медичними 

імунобіологічними препаратами проти 

вакцинокерованих інфекцій, зокрема 

сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо 

 

 

 

116,63 

 

124,83 

 

133,03 

 

374,49 
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 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

45,00 47,40 49,80 142,20 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

55,00 57,90 60,80 173,70 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська міська лікарня» Покровської 

міської ради Донецької області 

16,63 19,53 22,43 58,59 

4. Забезпечення онкологічних хворих 300,00 316,00 331,80 947,80 

 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

300,00 316,00 331,80 947,80 

5. Профілактика ВІЛ-інфекцій, допомога 

та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих 

на СНІД 

 

149,00 

 

156,90 

 

164,70 

 

470,60 

 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

54,00 56,90 59,70 170,60 
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 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

95,00 100,00 105,00 300,00 

6. Забезпечення хворих на орфанні 

захворювання 
553,90 583,20 612,40 1 749,50 

 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

553,90 583,20 612,40 1 749,50 

7. Забезпечення дітей, хворих на 

фенілкетонурію продуктами 

лікувального харчування 

 

544,0 

 

572,90 

 

601,60 

 

1 718,50 

 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

 

544,0 

 

572,90 

 

601,60 

 

1 718,50 

8. Протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 
6 500,00   6 500,00 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Родинська міська лікарня» 
2 000,00   2 000,00 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

4 500,00   4 500,00 
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9. Стоматологічне обслуговування 

дорослого населення пільгової категорії 

та дітей віком від 0 до 12 років 

Покровської міської територіальної 

громади. 

2 575,70   2 575,70 

 Комунальне підприємство «Покровська 

міська стоматологічна поліклініка» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

2 575,70   2 527,70 

10. Фінансове забезпечення надання 

первинної медико-санітарної допомоги 

населенню, яке мешкає на територіях, 

що приєдналися до Покровської міської 

ради Донецької області. 

3 428,9   3 428,9 

 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

3 428,9   3 428,9 

11. Забезпечення покращення матеріально – 

технічної бази закладів охорони здоров'я 

первинного та вторинного рівня надання 

медичної допомоги. 
54 830,00   54 830,00 
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 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного 

лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 
30 000,00   30 000,00 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Родинська міська лікарня» 
800,00   800,00 

 Комунальне підприємство «Покровська 

міська стоматологічна поліклініка» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

2 380,00   2 380,00 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Покровська міська лікарня» Покровської 

міської ради Донецької області 

14 650,00   14 650,00 

 Комунальне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Покровської міської ради Донецької 

області 

7 000,00   7 000,00 

12. Залучення та стимулювання медичних 

спеціалістів до роботи у медичних 

закладах Покровської міської 

територіальної громади 

8 804,60 5 104,60 5 104,60 19 013,80 
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 Придбання на вторинному ринку і 

облаштування службового житла для медичних 

спеціалістів  

Укладання строкового трудового договору 

(контракту) 

6 000,00 2 400,00 2 400,00 10 800,00 

 Матеріальне (одноразове) заохочення у сумі 

300,0 тис. грн. на одну особу 
1 200,00 900,00 900,00 3 000,00 

 Залучення спеціалістів шляхом підписання 

контрактів на навчання (з 5 курсу) 
400,00 600,00 600,00 1 600,00 

 Премія з нагоди "Дня медичного працівника" 

 
1 204,60 1 204,60 1 204,60 3 613,80 

 ВСЬОГО 83 784,03 13 156,73 13 561,23 110 501,99 

 

Програму розроблено: Відділом охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області. 

 

Начальник Відділу охорони                                           

здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області                                                                 О.Овчаренко 

 

 

Секретар міської ради                                                                              Н.Іваньо                                               
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Додаток 2 

до Комплексної програми  

 «Доброзичлива медицина»               

Покровської міської територіальної   

громади на 2022-2024 роки 

 

РОЗРАХУНКИ 

 до Комплексної програми «Доброзичлива медицина» Покровської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

1. Забезпечення пільгової категорії населення 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2220 Медикаменти 5 277,90 5 557,60 5 835,40 

 Пільгові медикаменти 3646,10 3839,30 4031,20 

 КП  «ЦПМСД» 

Усього задекларовано по пільговій 

категорії 18079 чол 

3 146,10 3 312,80 3 478,40 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 

917 рецептів*545,00 грн. 

500,00 526,50 552,80 

 Слухові апарати 200,00 210,60 221,10 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 

4 апарата*50,0тис.грн 

200,00 210,60 221,10 

 Засоби технічної реабілітації 1 431,80 1 507,70 1 583,10 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 

 (засоби особистої гігієни) 

66 чол.дорослих інвалідів, 26 дітей-

інвалідів 

1 431,80 1 507,70 1 583,10 

 Всього за напрямом 5 277,90 5557,60 5835,40 

 

 

2. Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2220 Медикаменти 640,00 673,90 707,60 

 КП  «ЦПМСД» 

Забезпечення своєчасного проведення 

туберкулінодіагностики 

8000чол.*80грн. 

640,00 673,90 707,60 

2230 Продукти харчування 63,40 66,80 70,10 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 

Забезпечення продовольчими пакетами 

на амбулаторному лікуванні хворих на 

туберкульоз 

Продовольчі набори  на 2022р.– 414 

шт.*153,00грн 

63,40 66,80 70,10 

 Всього за напрямом 703,40 740,70 777,70 
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3. Забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами проти 

вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії 

тощо 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2220 Медикаменти 100,00 105,30 110,60 

 КП  «ЦПМСД» 

Проведення імунопрофілактики 

населення проти вакцинокерованих 

інфекцій, протигрипозна вакцина 

150чол.*300грн 

45,00 47,40 49,80 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 

Проведення імунопрофілактики 

населення проти вакцинокерованих 

інфекцій 

вакцина антирабічна 50 доз 

*380грн.=19,00тис.грн., 

імуноглобулін антирабічний 

2уп.(10доз.)*4740,00грн.=9,50тис.грн.,                               

анатоксин протиправцевий= 

15уп.(300доз)*1765,50грн.=26,50тис.грн. 

55,00 57,90 60,80 

 КНП «Покровська міська лікарня» 

Проведення імунопрофілактики 

населення проти вакцинокерованих 

інфекцій 

вакцина антирабічна 25 доз 

*153,15грн.=11,33тис.грн.,                              

анатоксин протиправцевий= 

3уп.(60доз)*1765,50грн.=5,3тис.грн 

16,63 19,53 22,43 

 Всього за напрямом 116,63 124,83 133,03 

 

4. Забезпечення онкологічних хворих 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2220 Медикаменти 300,00 316,00 331,80 

 КП  «ЦПМСД» 

Знеболюваня інкурабельних 

онкологічних хворих  

Наркотичні анальгетики (опіоїди) на 

суму 3,0 тис.грн.*100осіб 

300,00 316,00 331,80 

 Всього за напрямом 300,00 316,00 331,80 

 

 

5. Профілактика ВІЛ-інфекцій, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих та 

хворих на СНІД 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2230 Продукти харчування 54,00 56,90 59,70 

 КП  «ЦПМСД» 54,00 56,90 59,70 
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Забезпечення харчуванням дітей, які 

народилися від  ВІЛ інфікованих 

матерей 

5дітей*12уп.*12міс.*75,00грн. 

2240 Оплата послуг 95,00 100,00 105,00 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 

Придбання тест/систем, реактивів та 

систем відбору крові задля 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію 

дослідження сироватки крові на 

гепатит «В» 300 досл.*56,00 

грн.=16800,00грн. 

дослідження сироватки крові на 

гепатит «С» 300 досл.*56,00 

грн.=16800,00грн. 

дослідження сироватки крові  на «ВІЛ» 

інфекцію 200 досл.*59,00 

грн.=11800,00 грн. 

дослідження сироватки крові на ВІЛ             

(без урахування тест-системи DIAR-

ВІЛ):  

1155 досл.*42,95 грн.=49600,00грн. 

95,00 100,00 105,00 

 Всього за напрямом 149,00 156,90 164,70 

 

6. Забезпечення хворих на орфанні захворювання 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2220 Медикаменти 553,90 583,20 612,40 

 КП  «ЦПМСД» 

Пільгові медикаменти 

Дитяче населення  

1 дитина акромегалія та гіпофізарний 

нанізм 

Препарат диферелін-1763 грн*12 

міс=21156 грн 

3 дітей Ювенільний ревматоїдний 

артрит 

Препарат Метотриксат- 622 

грн*12міс*3 дитини=22380 грн 

Препарат методжект- 514 грн*2 

дитини*12 міс=12336грн 

1 дитина вузелковий периартрит 

Препарат Метіпрет-144 грн*12 міс*1 

дитина=1728грн 

Доросле населення 

Трансплантація органів 

Препарат Міміфортік 3700грн*12 

міс*3 чол=146500грн 

Препарат Сандімум- 2200 грн*3 

чол*12 міс=87100 

Ревматоїдний артрит 

553,90 583,20 612,40 
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Метотрексат 950 грн*12 міс*5 

 Всього за напрямом 553,90 583,20 612,40 

 
7. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 

харчування 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2220 Медикаменти 544,00 572,90 601,60 

 КП  «ЦПМСД» 

Пільгові медикаменти 

3 дитини 

170 банок гидролизатора белка 

«Comida PKU C» та «Comida PKU В» 

*3200грн. 

544,00 572,90 601,60 

 Всього за напрямом 544,00 572,90 601,60 

 
8. Протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. тис.грн 

2220 Медикаменти 6 500,00 

 КНП «Родинська міська лікарня» 

лікарські засоби 

2 000,00 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 

лікарські засоби 

2 750,00 

 дезінфекційні засоби 450,00 

 вироби медичного призначення 750,00 

 засоби індивідуального захисту 550,00 

 Всього за напрямом 6 500,00 

 

9. Стоматологічне обслуговування дорослого населення пільгової категорії та 

дітей віком від 0 до 12 років Покровської міської територіальної громади 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. тис.грн 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2 546,90 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 28,80 

 Всього за напрямом 2 575,70 

 
      Найменування послуги Сума на 

2022р. тис.грн 
1.Надання стоматологічних лікувальних, хірургічних послуг дітям 

віком від 0 до 12 років 

Кількість відвідувань 1453*середня вартість 275,0 грн 

 

399,575 

2.Надання послуг з виготовлення ортодонтичних пластин дітям, які 

відносяться до пільгових категорій, віком до 18 років 

Кількість відвідувань 40*середня вартість 870,0 грн 

 

34,80 

3.Надання стоматологічних терапевтичних , хірургічних  послуг 

пільговим категоріям населення 
 

терапевтичні послуги 

Кількість відвідувань 1854*середня вартість 459,0 грн 

850,986 
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хірургічні послуги 

Кількість відвідувань 2814*середня вартість 253,0 грн 

711,942 

Всього по лікувальному відділенню 1 997,303 

Надання стоматологічних ортопедичних послуг пільговим категоріям 

населення 

Кількість відвідувань 245*середня вартість 2360,80 грн 

 

578,397 

Всього по ортопедичному відділенню 578,397 

Всього за напрямом 2 575,70 

 

10. Фінансове забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню, яке мешкає на територіях, що приєдналися до Покровської міської 

ради Донецької області. 
2111 Заробітна плата 1 462, 2 

2120 Нарахування на заробітну плату 321,7 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  200,0 

2220 Медикаменти, СІЗИ, вироби медичного призначення 120,0 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 350,0 

2272 Оплата за водопостачання та водовідведення (300куб.*31,45грн.) 9,4 

2273 Оплата електроенергії 87370кКт*4,64 405,4 

2274 Оплата природного газу 3200м куб.*36,00 115,2 

2275 Оплата енергосервісу 420,0 

 Оплата за вивіз сміття (100м³*132,82грн.) 13,3 

 Оплата за вугілля 100т*5000грн. 406,7 

2800 Інші поточні видатки (Екологічний податок) 25,0 

 Усього   3 428,9 

 

 

11. Забезпечення покращення матеріально – технічної бази закладів охорони 

здоров'я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги. 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. тис.грн 

3000 Капітальні видатки 54 830,00 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 30 000,0 

 Капітальний ремонт другого поверху  

неврологічного відділення 

6 952,00 

 Капітальний ремонт приміщень першого                    

поверху відділення анестезіології 

та інтенсивної терапії 

7 234,00 

 Капітальний ремонт частини приміщень  

цокольного поверху акушерсько-гінекологічного                                     

корпусу КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 

7 907,00 

 Капітальний ремонт першого поверху головного                          

корпусу під кабінет МРТ 

7 907,00 

 КНП «Родинська міська лікарня» 800,0 

 Сигналізація 300,00 

 Капітальний ремонт електромереж 500,00 

 КП «ПМСП» 2 380,0 

 Капітальний ремонт системи опалення 780,00 

 Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації 200,00 

 Капітальний ремонт електромереж 200,00 

 Капітальний ремонт системи приливно-витяжної вентитляції 600,00 
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 Придбання стоматологічних установок SIGER U200 600,00 

 КНП «Покровська міська лікарня» 14 650,00 

 Заміна комунікацій 1 000,00 

 Капітальний ремонт хірургічного відділення 10 000,00 

 Капітальний ремонт операційного блока хірургічного 

відділення 

3 000,00 

 Придбання апарату ШВЛ 650,00 

 КП  «ЦПМСД» 7 000,00 

 Реконструкція Центру первинної медико-санітарної допомоги в 

м.Покровськ, Донецької області 

7 000,00 

 Всього за напрямом 54 830,00 

 

  12. Залучення та стимулювання медичних спеціалістів до роботи у медичних 

закладах Покровської міської територіальної громади 

1.1 Придбання на вторинному ринку і облаштування службового житла для 

медичних спеціалістів  

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

3000 Капітальні видатки 6 000,00 2 400,00 2 400,00 

 Придбання і облаштування 

службового житла для медичних 

спеціалістів на вторинному ринку 

6 000,00 2 400,00 2 400,00 

 Вартість житла 600,0 тис.грн*кількість 

спеціалістів 10 

6 000,00   

 Вартість житла 600,0 тис.грн*кількість 

спеціалістів 4 

 2 400,00  

 Вартість житла 600,0 тис.грн*кількість 

спеціалістів 4 

  2 400,00 

 

1.2 Матеріальне (одноразове) заохочення у сумі 300,0 тис. грн. на одну особу 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2100 Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату 

1 200,00 900,00 900,00 

 Матеріальне (одноразове) заохочення 

у сумі 300,0 тис.грн на одну особу 

1200,00 900,00 900,00 

 Розрахункова вартість тис.грн 300,0 

тис.грн*кількість спеціалістів 4 

1 200,00   

 Розрахункова вартість тис.грн 300,0 

тис.грн*кількість спеціалістів 3 

 900,00  

 Розрахункова вартість тис.грн 300,0 

тис.грн*кількість спеціалістів 3 

  900,00 

 

1.3 Залучення спеціалістів шляхом укладання контрактів на навчання 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2700 Соціальне забезпечення 400,00 600,00 600,00 

 Залучення спеціалістів шляхом 

укладання контрактів на навчання 

400,00 600,00 600,00 
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 Розрахункова вартість тис.грн 200,0 

тис.грн*кількість спеціалістів 2 

400,00   

 Розрахункова вартість тис.грн 200,0 

тис.грн*кількість спеціалістів 3 

 600,00  

 Розрахункова вартість тис.грн 200,0 

тис.грн*кількість спеціалістів 3 

  600,00 

 

1.4 Премія з нагоди "Дня медичного працівника". 

                                                                                                                          
КЕКВ 

 Сума на 

2022р. 

тис.грн 

Сума на 

2023р. 

тис.грн 

Сума на 

2024р. 

тис.грн 

2100 Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату 

1 204,60 1 204,60 1 204,60 

 Премія з нагоди "Дня медичного 

працівника" 

1 204,60 1 204,60 1 204,60 

 КП "Покровська стоматологічна 

поліклініка" 74 особи 

118,40 118,40 118,40 

 КНП "Покровська міська лікарня" 83 

особи 

104,60 104,60 104,60 

 КНП "Родинська міська лікарня" 73 

особи 

93,80 93,80 93,80 

 КНП «Покровська клінічна ЛІЛ» 487 

осіб 

658,70 658,70 658,70 

 КП  «ЦПМСД» 162 особи 229,10 229,10 229,10 

 

Програму розроблено: Відділом охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області. 

Начальник Відділу охорони                                           

здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області                                                      О.Овчаренко 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Н.Іваньо 

 


