
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження обласної Програми реконструкції та оснащення приймальних 
відділень лікарень планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу населенню Полтавської області на 2022 – 2025 роки 
 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, пунктом 1, 13 частини 1 статті 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 90 Бюджетного 
кодексу України, статтями 13, 18 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», частиною 5 статті 3 Закону України «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою поліпшення 
якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню 
Полтавської  області, поліпшення матеріально-технічної бази та створення 
сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області,  

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити обласну Програму реконструкції та оснащення приймальних 

відділень лікарень планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) 
медичну допомогу населенню Полтавської області на 2022 – 2025 роки, що 
додається на 11 аркушах. 

 
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування територіальних 

громад області розробити і затвердити відповідні програми. 
 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури обласної державної адміністрації, контроль за його 
виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту населення.  

 

 
 
        ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ        О. БІЛЕНЬКИЙ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради восьмого 

скликання 

19.10.2021 №  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБЛАСНА ПРОГРАМА 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ ПРИЙМАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ 

ЛІКАРЕНЬ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ,  

ЯКІ НАДАЮТЬ ВТОРИННУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНУ) МЕДИЧНУ 

ДОПОМОГУ НАСЕЛЕННЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

НА 2022 - 2025 РОКИ 
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І. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної державної 

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 державної 

адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської 

обласної державної адміністрації, органи 

місцевого самоврядування територіальних 

громад, комунальні підприємства охорони 

здоров’я області 

5. Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2021-2027 роки, якій 

відповідає Програма 

Операційна ціль 1.1. Здорове населення 

області з максимальною тривалістю 

активного періоду життя  

 

6. Термін реалізації Програми 2022  –  2025 роки 

7. Етапи виконання Програми 

(для довгострокових програм)  
 

2022  –  2025 роки 

8.    Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання Програми 

Обласний бюджет, бюджети місцевого 

самоврядування територіальних громад, 

інші джерела, не заборонені чинними 

законодавством   

9. Очікуваний обсяг фінансування 

Програми 
242 405,5 тис. грн 

 

1)  

2)  

 

 

3)   

у тому числі за рахунок коштів:  

обласного бюджету;  

бюджетів місцевого 

самоврядування територіальних 

громад;  

інших джерел фінансування. 

95534,2 тис. грн 

 

146871,3 тис. грн 

 

- 

 

 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я  

Полтавської обласної державної адміністрації                               В. ЛИСАК 
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ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Обласна Програма реконструкції та оснащення приймальних відділень 

лікарень планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну 

допомогу населенню Полтавської області на 2022-2025 роки (далі – Програма) 

розроблена для покращення надання послуг в сфері охорони здоров’я 

відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Законів України «Основи 

законодавства України  про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801-ХІІ та  

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 

19.10.2017 № 2168-VII, та інших нормативно-правових актів, з метою 

забезпечення конституційного права на охорону здоров’я. 

Актуальність Програми обумовлена необхідністю поліпшення якості 

надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню 

Полтавської  області, поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю 

створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони 

здоров’я області. 

Основним підходом до концепції реформування є створення належних 

відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Одним з 

основних заходів впровадженої реформи фінансування системи охорони 

здоров’я є укладання договорів за програмою медичних гарантій з 

Національною службою здоров’я України. 

Для забезпечення повноцінного функціонування закладів вторинної 

медичної допомоги та з метою підвищення якості надання медичних послуг 

необхідно привести до сучасних стандартів приймальні відділення, 

встановивши в них новітнє обладнання. Прийняття Програми створює правові 

засади для запровадження фінансування заходів Програми за рахунок 

обласного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування територіальних 

громад, інших джерел, не заборонених чинними законодавством. 

 

ІІI. Мета Програми 

 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливих умов для 

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

статусу поліпшення доступу мешканців області до якісної діагностики та 

лікування відповідно до клінічних протоколів та стандартів. 

Реалізація Програми забезпечить 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 високоякісної спеціалізованої допомоги. 
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IV. Напрями діяльності та заходи Програми реконструкції та оснащення приймальних відділень лікарень 

планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню Полтавської області 

на 2022 - 2025 роки, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її виконання 

 

№ 

з/п 
Назва напряму діяльності Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела фінансування 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

поетапно з 

розбивкою по 

роках*, тис. грн. 

Напрям 1. Визначення об’єктів реконструкції приймальних відділень 

 

1.1 

Визначення об’єктів 

реконструкції 

приймальних відділень 

Затвердження переліку 

закладів охорони здоров’я 

області  

2022 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

територіальних громад, 

комунальні підприємства 

охорони здоров’я області 

 

– 

 

– 

 

 

1.2 

Формування переліку 

обов'язкових приміщень 

та необхідного 

обладнання для 

приймальних відділень  

Затвердження переліку 

приміщень та необхідного 

обладнання для 

приймальних відділень  

2022 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

територіальних громад, 

комунальні підприємства 

охорони здоров’я області 

 

– 

 

 

– 

 

 



5 

 

Напрям 2. Підготовка проєктно-кошторисної документації 

 

2.1 

 

Підготовка проєктно-

кошторисної 

документації 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації 

за рахунок фінансування з 

бюджетів місцевого 

самоврядування 

територіальних громад  - 

100 % 

 

2022-2023 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

територіальних громад, 

комунальні підприємства 

охорони здоров’я області 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

2022 рік – 1785,0  

 

2023 рік – 1785,0  

 

 

2.2 

Подання проєктно-

кошторисної 

документації для 

включення її до графіку 

проведення будівельних 

робіт та фінансування на 

наступний рік 

 

Розгляд та затвердження 

поданої проєктно-

кошторисної документації  

 

Щорічно  

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

територіальних громад, 

комунальні підприємства 

охорони здоров’я області 

– – 

Напрям 3. Проведення реконструкцій приймальних відділень 

 

3.1 

Складання графіку 

реконструкцій 

приймальних відділень 

лікарень 

Узагальнення поданих 

проєктів реконструкцій 

приймальних відділень 

лікарень в порядку 

подання проєктів 

закладами охорони 

здоров’я та подача на 

розгляд комісії обласної 

ради 

Щорічно 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

територіальних громад, 

комунальні підприємства 

охорони здоров’я області 

– – 
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3.2 

 

Проведення 

реконструкцій 

приймальних відділень  

Виконання будівельних 

робіт у приймальних 

відділеннях лікарень  

на засадах співфінансуван-

ня з місцевих бюджетів 

(обласний бюджет – 40%; 

бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад –

60%) 

 

2022-2025 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

територіальних громад, 

комунальні підприємства 

охорони здоров’я області 

 

 
 

Обласний  бюджет 
 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

2022 рік – 9180,0 
     в  тому числі: 
 

3672,0 
 

5508,0 

 
 

 

 
 

Обласний  бюджет 
 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

2023 рік – 9180,0 
в  тому числі: 

 

3672,0 
 

5508,0 

 

 

 
 
 

Обласний  бюджет 
 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

2024 рік – 9180,0 
в  тому числі: 

 

3672,0 
 

5508,0 

 

 

 
 
 

Обласний  бюджет 
 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

2025 рік – 4590,0 
в  тому числі: 

 

 1836,0 
 

 2754,0 

 

3.3 

Придбання медичного і 

допоміжного обладнання 

для приймальних 

відділень 

Проведення закупівель 

медичного і допоміжного 

обладнання, придбання та 

встановлення його в 

приймальних відділеннях 

лікарень  

на засадах співфінансуван-

ня з місцевих бюджетів 

(обласний бюджет – 40%; 

 

2022-2025 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Обласний  бюджет 
 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад  

2022 рік - 59059,0 
в  тому числі: 

 

23623,6 
 

35435,4 
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бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад –

60%) 

територіальних громад, 

комунальні підприємства 

охорони здоров’я області 

 

 
 

Обласний  бюджет 
 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

2023  рік - 59059,0 
в  тому числі: 

 

23623,6 
 

35435,4 

 

 
 

Обласний  бюджет 
 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

2024 рік - 59059,0 
в  тому числі: 

 

23623,6 
 

35435,4 

 

 
 
 

Обласний  бюджет 
 

Бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних громад 

2025 рік - 29528,5 
в  тому числі: 

 

11811,4 

 

17717,1 

Усього за програмою 242 405,5 

 

* Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань  і  фактичних можливостей, і може бути уточнено під 

час внесення змін до бюджету з урахуванням можливостей дохідної частини місцевих бюджетів. 

 Орієнтовні обсяги видатків, необхідних для виконання Програми, планується коригувати щороку з урахуванням конкретних завдань, 

фактичних можливостей та процесів інфляції. 

Загальна вартість робіт одного приймального відділення орієнтовно складає 1700 тис. грн, але може коливатися з урахуванням 

інфляційних процесів. 

Загальна вартість медичного обладнання та меблів орієнтовно для одного приймального відділення складає 9 843,119 тис. грн, але може 

коливатися з урахуванням інфляційних процесів. 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я  

Полтавської обласної державної адміністрації                                                                                                     В. ЛИСАК 
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V. Бюджет Програми реконструкції та оснащення приймальних відділень 

лікарень планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу населенню Полтавської області на 2022 - 2025 роки  

 по роках  

 

тис. грн 

Очікувані джерела 

фінансування 

Етапи з розбивкою по роках (у разі довгострокового терміну 

реалізації). В іншому випадку – строк програми по роках 

Частка у % 

від  

загального  

обсягу  

фінансуван

ня 2022 2023 2024 2025 Разом 

Обсяг коштів, 

усього,  

у тому числі: 
70024,0 70024,0 68239,0 34118,5 242405,5 100 % 

державний бюджет       

обласний бюджет 27295,6 27295,6 27295,6 13647,4 95534,2 39 % 

бюджети місцевого 

самоврядування 

територіальних 

громад 

42728,4 42728,4 40943,4 20471,1 146871,3 61 % 

 
 

* Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань  

і фактичних можливостей, і може бути уточнено під час внесення змін до бюджету з 

урахуванням можливостей дохідної частини місцевих бюджетів. 

 Орієнтовні обсяги видатків, необхідних для виконання Програми, планується 

коригувати щороку з урахуванням конкретних завдань, фактичних можливостей та процесів 

інфляції. 

   

 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я  

Полтавської обласної державної адміністрації                                В. ЛИСАК 
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VІ. Очікувані показники успішності Програми 

 

Виконання Програми забезпечить: 

-  поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги 

населенню Полтавської області; 

- поліпшення матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов для 

здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області. 
 

 Кількісні показники успішності Програми  

 

Показники 

успішності 

Програми 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

Програми 

 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення показників 

успішності станом на завершення 

бюджетного року 

Джерела 

інформації 

показників 

2022 2023 2024 2025 
 

  

Кількість 

реконструйованих 

приймальних 

відділень лікарень 

планового 

лікування, які 

надають вторинну 

(спеціалізовану) 

медичну 

допомогу 

населенню 

Полтавської 

області 

0 од. 6 12 18 

 

 

 

 

 

 

21 

Мережа 

закладів 

охорони 

здоров'я 

Полтавської 

області  

Площа 

відремонтованих 

приміщень 

приймальних 

відділеннях 

лікарень 

планового 

лікування, які 

надають вторинну 

(спеціалізовану) 

медичну допомогу 

населенню 

Полтавської 

області 

0 м² 852,0 1704,0 2556,0 2982,0 

Вимоги 

МОЗ в 

умовах 

реформи 

Кількість 

створених ліжко-

місць у 

приймальних 

відділеннях 

лікарень 

планового 

0 од. 12 24 36 

 

 

 

42 
Вимоги 

МОЗ 
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Показники 

успішності 

Програми 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

Програми 

 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення показників 

успішності станом на завершення 

бюджетного року 

Джерела 

інформації 

показників 

2022 2023 2024 2025 
 

лікування, які 

надають вторинну 

(спеціалізовану) 

медичну допомогу 

населенню 

Полтавської 

області 

Кількість 

придбаного 

обладнання для 

приймальних 

відділень лікарень 

планового 

лікування, які 

надають вторинну 

(спеціалізовану) 

медичну допомогу 

населенню 

Полтавської 

області 

0 од. 102 204 306 

 

 

 

 

 

 

357 

Приведення 

закладів до 

міжнародних 

стандартів 

згідно вимог 

МОЗ та 

НСЗУ 

Надання більш 

якісної 

невідкладної 

допомоги  

сільського 

населення області 

0 пацієнти 8640 17280 25920 30240 

Звіти 

лікувально-

профілактич-

них закладів 

за рік форма 

№ 20 

 

 

 

 

  



11 

 

VІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

Полтавською обласною державною адміністрацією, постійною комісією 

обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.  

Організація виконання Програми покладається на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації. 

Відповідальний виконавець Програми – Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної державної адміністрації, Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації, 

органи місцевого самоврядування територіальних громад, комунальні 

підприємства охорони здоров’я області до 20 січня наступного за звітним роком 

подає Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної державної адміністрації узагальнений річний звіт про 

виконання Програми та пояснювальну записку.  

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про затвердження обласної Програми реконструкції 

та оснащення приймальних відділень лікарень планового лікування,  

які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню 

Полтавської області на 2022 – 2025 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим 

актом. 

Мета: поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної 

допомоги населенню Полтавської  області, поліпшення матеріально-технічної 

бази та створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі 

охорони здоров’я області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про затвердження обласної Програми реконструкції та 

оснащення приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають 

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню Полтавської області на 

2022 – 2025 роки» розроблено на виконання Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

 

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження 

фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету, бюджетів 

органів місцевого самоврядування територіальних громад, інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством.   

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачено затвердження обласної Програми 

реконструкції та оснащення приймальних відділень лікарень планового 

лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню 

Полтавської області на 2022 – 2025 роки. 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»  

- Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення»  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття цього проєкту рішення потребуватиме додаткового 

фінансування з обласного бюджету.  
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення погоджено з Департаментом фінансів Полтавської 

обласної державної адміністрації та Департаментом економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій фінансів Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення погоджено з Громадською радою 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 

 

Прийняття проєкту рішення забезпечить: 

- поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної 

допомоги населенню Полтавської області; 

- поліпшення матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов 

для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області. 

 

 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної державної 

адміністрації            В. ЛИСАК 

 

 


