
ПРОЄКТ 

 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2023 рік 
 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 90 Бюджетного кодексу України, Законом 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р 

«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», з 

метою покращення якості медичної допомоги населенню Полтавської області, 

впровадження нової моделі ведення господарської діяльності в медичній галузі – 

створення медичних комунальних підприємств,  
 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити обласну Програму розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2023 рік (додається на 13 аркушах). 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної 

адміністрації); Управління майном обласної ради, контроль за його виконанням – на 

постійні комісії обласної ради з питань: охорони здоров'я та соціального захисту 

населення; бюджету та управління майном.  

 

 
 Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

                               сесії обласної ради 

восьмого скликання 

2022 № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2023 РІК 
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Паспорт обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2023 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації  

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування 

населення» від 19 жовтня 2017 року 

№ 2168-VIII 

3. Розробник та співрозробники 

Програми 

Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації 

5. Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на період до 2027 року, 

якій відповідає Програма 

Операційна ціль 1.1. Здорове населення 

області з максимальною тривалістю 

активного періоду життя 

6. Термін реалізації Програми 2023 рік 

7. Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 

- 

8. Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання Програми 

Обласний бюджет 

9. Очікуваний обсяг фінансування 

Програми 
940 391,5 

 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, селищного 

(сільського) бюджету; 

інших джерел фінансування 

940 391,5 

 

 

Розробник програми 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації     Віктор ЛИСАК 
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І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблена 

для покращення надання послуг в сфері охорони здоров’я відповідно до 

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України» та інших 

нормативно-правових актів, з метою забезпечення конституційного права на 

охорону здоров’я. 

Актуальність Програми визначена необхідністю поліпшення якості 

надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню 

Полтавської області,  поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я та необхідністю створення сприятливих умов для здійснення 

модернізації галузі охорони здоров’я області. 

Нові підходи Концепції реформи фінансування створять належні умови 

надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Одним з основних заходів 

впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є реорганізація 

комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності 

— комунальні некомерційні підприємства, та укладання договорів за 

програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України. 

Таким чином, буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а 

не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я. 

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення  

повноцінного  функціонування  некомерційних  комунальних підприємств, 

необхідні кошти для придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплати послуг, у тому 

числі оплати комунальних послуг на енергоносіїв тощо. Прийняття Програми 

створює правові засади для  запровадження фінансування заходів Програми за 

рахунок коштів обласного бюджету. 

 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня 

здоров’я жителів області, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, 

зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя. 

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі 

охорони здоров’я необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах 

спеціалізованої медичної допомоги. 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 
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високоякісної спеціалізованої допомоги, поліпшення фінансового забезпечення  

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради.
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ІІІ. Напрями діяльності та заходи обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2023 рік 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності  
Перелік заходів програми 

Строк 

виконання  
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн 

1. Забезпечення 

належного 

функціонування та 

співфінансування 

поточних видатків 

комунальних 

закладів охорони 

здоров’я 

Полтавської 

обласної ради, інші 

заходи у сфері 

охорони здоров’я 

 

1.1. Надання багатопрофільної 

спеціалізованої амбулаторно-

поліклінічної та стаціонарної 

медичної допомоги населенню 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

141 716,5 

  1.2. Медична реабілітація та 

надання амбулаторно-поліклінічної 

та стаціонарної медичної допомоги 

за напрямами: терапія, ортопедія, 

порушення опорно-рухового 

апарату, планування сім'ї та 

репродукції людини 

 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

15 046,0 

  1.3. Лікування осіб із 

психічними та поведінковими 

розладами внаслідок вживання 

опіоїдів із використанням 

препаратів замісної 

підтримувальної терапії 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

5 282,7 
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  1.4. Лікування, профілактика та 

діагностика осіб, які страждають на 

психічні та психоневрологічні 

розлади 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

65 733,2 

  1.5. Діагностика та спеціальне 

лікування онкологічних 

захворювань у дорослих 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

40 919,2 

  1.6. Лікування та супровід осіб із 

вірусом імунодефіциту людини, 

хворих на туберкульоз та інші 

інфекційні хвороби 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

45 757,4 

  1.7. Надання амбулаторної та 

стаціонарної медичної допомоги 

пацієнтам за напрямом 

дерматовенерологія 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

8 932,8 

  1.8. Надання спеціалізованої 

багатопрофільної медичної 

допомоги ветеранам війни 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

16 734,7 

  1.9. Лікування хворих із серцево-

судинними патологіями 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

29 256,6 

  1.10. Надання медичної допомоги 

дітям із не хірургічними 

(соматичними) захворюваннями в 

санаторіях за напрямами: 

захворювання опорно-рухового 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

21 922,0 
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апарату, неврологія, ревматологія, 

фтизіатрія 

  1.11. Організація та надання 

екстреної медичної допомоги 

пацієнтам i постраждалим, які 

перебувають у невідкладних станах 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

42 032,2 

  1.12. Надання спеціалізованої 

стоматологічної допомоги, 

лікування та зубопротезування 

населення 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

26 997,4 

  1.13. Інші заклади у сфері 

охорони здоров’я (будинки дитини, 

заклади служби крові, медико-

соціальні експертні комісії, бюро 

судмедекспертизи, бази 

спецмедпостачання та ін.) 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні підприємства, заклади 

та установи охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

130 060,8 

 

Разом за напрямом діяльності 1 

 

Обласний  

бюджет 

590 391,5 

Разом 590 391,5 

2. Забезпечення 

розвитку 

комунальних 

закладів охорони  

здоров’я 

Полтавської 

обласної ради 

2.1. Оновлення матеріально-

технічної бази, проведення 

капітальних ремонтів, 

реставраційних ремонтів та 

реконструкцій комунальних  

закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

2023 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

(обласної державної) адміністрації, 

комунальні заклади охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради 

Обласний 

бюджет 

350 000,0 

  

Разом за напрямом діяльності 2 

Обласний  

бюджет 

350 000,0 

Разом 350 000,0 

Усього за програмою  940 391,5 
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IV. Бюджет 

обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2023 рік 

 

 

 

Очікувальні джерела 

фінансування 

Етапи з розбивкою по 

роках (у разі 

довгострокового 

терміну реалізації). В 

іншому випадку – строк 

програми по роках 

 

 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 

2023 рік 

Обсяг коштів, усього, у 

тому числі: 

940 391,5 100% 

державний бюджет - - 

обласний бюджет 940 391,5 100% 

районного, міські 

бюджети  

- - 

бюджети сіл, селищ, 

об’єднаних 

територіальних громад 

- - 

Інші джерела - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

V. Показники успішності обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради 

на 2023 рік 

 

Показники 

успішності проекту 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

програми 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні 

значення 

показників 

успішності 

станом на 

завершення 

бюджетного 

року 

Джерела 

інформації 

показників 

2023 рік 
кількість лікарських 

відвідувань (у 

поліклінічних 

відділеннях лікарень) 

 

951 394 

 

од. 

 

951 394 

Звіти лікувально-

профілактичних 

закладів за рік форма № 

20 

кількість ліжко-днів у 

звичайних стаціонарах 

 

919,9 

 

тис.од. 

 

919,9 

Звіти лікувально-

профілактичних 

закладів за рік форма № 

20 

кількість пролікованих 

хворих у стаціонарі 

 

69 010 

 

осіб 

 

69 010 

Звіти лікувально-

профілактичних 

закладів за рік форма № 

20 

завантаженість 

ліжкового фонду у 

звичайних стаціонарах 

 

313 

 

днів 

 

313 

Звіти лікувально-

профілактичних 

закладів за рік форма № 

20 

середня тривалість 

лікування в стаціонарі 

одного хворого 

 

13 

 

днів 

 

13 

Звіти лікувально-

профілактичних 

закладів за рік форма № 

20 

кількість хворих, які 

отримали санаторне 

лікування 

1 050 од. 1 050 Форма № 44-здоров 

«Звіт санаторію за рік» 

кількість ліжко-днів у 

санаторіях 

13,8 тис. од. 13,8 Форма № 44-здоров 

«Звіт санаторію за рік» 

тривалість перебування 

однієї особи у санаторії 

14 днів 14 Форма № 44-здоров 

«Звіт санаторію за рік» 

завантаженість 

ліжкового фонду у 

санаторіях 

345 днів 345 Форма № 44-здоров 

«Звіт санаторію за рік» 

кількість дітей, що 

перебувають у будинку 

дитини 

61 осіб 61 Форма  № 25 «Звіт 

будинку дитини за рік» 

завантаженість 

ліжкового-фонду у 

будинку дитини 

340 днів 340 Форма  № 25 «Звіт 

будинку дитини за рік» 

обсяг заготівлі крові 10 700 л 10 700 Форма № 39-здоров 

«Звіт центру служби 

крові (станції 
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переливання крові), 

відділення 

трансфузіології 

лікувального закладу, 

установи, лікарні, яка 

проводить заготівлю 

крові» 

обсяги одержаних 

компонентів крові 

9 611 л 9 611 Форма № 39-здоров 

«Звіт центру служби 

крові (станції 

переливання крові), 

відділення 

трансфузіології 

лікувального закладу, 

установи, лікарні, яка 

проводить заготівлю 

крові» 

кількість закладів, яким 

поставлено компоненти 

крові 

77 од. 77 Заявки закладів охорони 

здоров'я, договори на 

постачання компонентів 

та препаратів крові з 

закладами охорони 

здоров'я 

число осіб, яким надано 

допомогу амбулаторно та 

при виїздах 

266 500 осіб 266 500 Форма звітності № 22 

(річна) «Звіт станції 

швидкої медичної 

допомоги за рік» 

середній час доїзду 

бригади ШМД до 

хворого/постраждалого  

20 хвилин 20 Форма 110/о «Карта 

виїзду швидкої 

медичної допомоги» 

середньодобове число 

виїздів бригади ШМД 

7 од. 7 Форма звітності № 22 

(річна) «Звіт станції 

швидкої медичної 

допомоги за рік» 

середня кількість виїздів 

на одну бригаду ШМД 

2 543 од. 2 543 Форма звітності № 22 

(річна) «Звіт станції 

швидкої медичної 

допомоги за рік» 

чисельність осіб, яким 

проведена планова 

санація 

4 780 осіб 4 780 Форма № 039-2/о 

«Щоденник обліку 

роботи лікаря-

стоматолога 

(стоматологічної 

поліклініки, відділення, 

кабінету)» 

кількість протезувань 

всього 

1 860 од. 1 860 Форма № 039-4/о 

«Щоденник обліку 

роботи лікаря-

стоматолога-

ортопеда» 
у т.ч. пільгових 

протезувань 

1 200 од. 1 200 Форма № 039-4/о 

«Щоденник обліку 

роботи лікаря-

стоматолога-ортопеда» 

кількість виданих 

брошур, буклетів, 

3 000 од. 3 000 Форми № 51-здоров 

«Звіт про роботу Центру 
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плакатів тощо здоров’я і лікувально-

профілактичного 

закладу з питань 

формування здорового 

способу життя, 

гігієнічного виховання 

населення» 

кількість надрукованих 

статей, заміток у ЗМІ 

1 000 од. 1 000 Форми № 51-здоров 

«Звіт про роботу Центру 

здоров’я і лікувально-

профілактичного 

закладу з питань 

формування здорового 

способу життя, 

гігієнічного виховання 

населення» 

кількість проведених 

освідчень первинно-

скерованих на МСЕК 

8 010 од. 8 010 Форма № 14 «Звіт про 

причини інвалідності, 

показання до медичної і 

соціально-трудової 

реабілітації за рік» 

кількість проведених 

освідчень, скерованих на 

МСЕК на переосвідчення 

12 668 од. 12 668 Форма № 14 «Звіт про 

причини інвалідності, 

показання до медичної і 

соціально-трудової 

реабілітації за рік» 

кількість випадків 

переходу з групи на 

групу інвалідності 

1 699 од. 1 699 Форма № 14 «Звіт про 

причини інвалідності, 

показання до медичної і 

соціально-трудової 

реабілітації за рік» 

кількість випадків зняття 

групи інвалідності 

215 од. 215 Форма № 14 «Звіт про 

причини інвалідності, 

показання до медичної і 

соціально-трудової 

реабілітації за рік» 

кількість випадків 

встановлення первинної 

інвалідності 

6 679 од. 6 679 Форма № 14 «Звіт про 

причини інвалідності, 

показання до медичної і 

соціально-трудової 

реабілітації за рік» 

кількість проведених 

розтинів 

4 726 од. 4 726 Звіти лікувально-

профілактичних 

закладів за рік форма № 

20 

кількість проведених 

мікро-, гістологічних та 

інших досліджень 

90 000 од. 90 000 Форма № 42-здоров   

«Звіт бюро судово-

медичної експертизи 

(судово-медичного 

експерта)» 

кількість кураторських 

виїздів спеціалістів 

11 од. 11 Накази Департаменту 

охорони здоров’я, 

графік кураторських 

виїздів 

кількість звітних форм 36 од. 36 План основних 

організаційних заходів 
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VI. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

Полтавською обласною військовою (обласною державною) адміністрацією, 

постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення та з питань бюджету та управління майном. 

Організація виконання Програми покладається на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової (обласної державної) адміністрації. 

Департаменту охорони 

здоров’я, План роботи 

колегії та проведення 

апаратних нарад 

кількість аналітичних 

довідок, методичних 

рекомендацій, письмових 

роз’яснень, довідників, 

іншої інформації 

926 од. 926 План основних 

організаційних заходів 

Департаменту охорони 

здоров’я, План роботи 

колегії та проведення 

апаратних нарад 

площа складських 

приміщень 

10 375 м. кв. 10 375 Свідоцтво ро право 

власності 

кількість виїздів 

транспортних засобів 

268 333 од. 268 333 Форма звітності № 22 

(річна) «Звіт станції 

швидкої медичної 

допомоги за рік» 

кількість установ, де 

проведено 

реконструкцію чи 

капремонт (технічний 

нагляд) 

83 од. 83 Акт приймання 

виконаних робіт з 

капітального ремонту та 

будівництва, дефектні 

акти на капітальний 

ремонт та будівництво 

приміщень закладів 

охорони здоров’я 

площа відремонтованих 

приміщень (технічний 

нагляд) 

139 900 м. кв. 139 900 Акт приймання 

виконаних робіт з 

капітального ремонту та 

будівництва, дефектні 

акти на капітальний 

ремонт та будівництво 

приміщень закладів 

охорони здоров’я 

кількість придбаного 

обладнання 

 

175 

 

 

од. 

 

175 

Інвентарна картка 

обліку основних засобів 

кількість об’єктів, що 

планується 

відремонтувати 

9 од. 9 Дефектні акти 

кількість  об’єктів, 

реконструкції об'єктів 

2 од. 2 Рішення сесії 

Полтавської обласної 

ради 
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Відповідальний виконавець Програми – Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової (обласної державної) адміністрації до 20 січня 

наступного за звітним роком подає Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації узагальнений річний звіт про виконання Програми та 

пояснювальну записку. 

Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної військової (обасної 

державної) адміністрації звітує про виконання Програми перед Полтавською 

обласною радою. 

 

 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації     Віктор ЛИСАК 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної 

ради на 2023 рік» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації. 

Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: затвердження обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2023 рік. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення обласної ради розроблено Департаментом охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації за власною ініціативою. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення «Про затвердження обласної Програми 

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської 

обласної ради на 2023 рік» дасть змогу забезпечити належне функціонування, 

розвиток та фінансування з обласного бюджету поточних видатків комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради, а також забезпечити 

фінансування інших заходів у сфері охорони здоров’я, з урахуванням положень 

пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Затвердження обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради 

на 2023 рік.  

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції 

реформи фінансування системи охорони здоров’я» та положень Бюджетного 

кодексу України. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Проєкт рішення буде реалізовано за рахунок коштів обласного бюджету. 

Очікуваний обсяг фінансування Програми складає 940 391,5 тис. грн. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Стосовно проєкту рішення отримані погодження Департаменту фінансів 

Полтавської обласної військової адміністрації, Департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення обговорено на засіданні Громадської ради при 

Полтавській обласній державній адміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Проєкт рішення сесії обласної ради «Про затвердження обласної 

Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради на 2023 рік» забезпечить фінансування заходів 

Програми, спрямованих на покращення надання послуг у сфері охорони 

здоров’я, створення належних умов для надання якісної, своєчасної медичної 

допомоги відповідно до положень Бюджетного кодексу України. 

 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської  

обласної військової адміністрації Віктор ЛИСАК 


