
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 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», 

рекомендаціями постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення від 01.07.2022, з метою упорядкування напрямів та 

заходів обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік, затвердженої 

рішенням пленарного засідання десятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 368 (зі змінами), що додаються на 

5 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 



Додаток 

до рішення пленарного засідання 

                             сесії обласної ради 

восьмого скликання 

19.07.2022 № 

 

 

 

Зміни до обласної Програми 

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради на 2022 рік 

 

1. Позицію 9 паспорту обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік 

викласти у такій редакції: 
 

9. Очікуваний обсяг фінансування 

Програми 
939 553,4 тис. грн 

 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, селищного 

(сільського) бюджету; 

інших джерел фінансування 

 

 

939 553,4 тис. грн 
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2. Розділ ІІІ. Напрями діяльності та заходи обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік викласти у такій редакції: 

 

№ 

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 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

129 803,7 

 

  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 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

11 865,6 

  1.3. Лікування осіб із 

психічними та поведінковими 

розладами внаслідок вживання 

опіоїдів із використанням 

препаратів замісної підтримувальної 

терапії 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

6 757,9 

  1.4. Лікування, профілактика та 

діагностика осіб, які страждають на 

психічні та психоневрологічні 

розлади 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

84 655,5 
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  1.5. Діагностика та спеціальне 

лікування онкологічних 

захворювань у дорослих 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

19 145,7 

 

  1.6. Лікування та супровід осіб із 

вірусом імунодефіциту людини, 

хворих на туберкульоз та інші 

інфекційні хвороби 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

70 485,5 

 

 

  1.7. Надання амбулаторної та 

стаціонарної медичної допомоги 

пацієнтам за напрямом 

дерматовенерологія 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

11 337,3 

  1.8. Надання спеціалізованої 

багатопрофільної медичної 

допомоги ветеранам війни 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

24 088,9 

  1.9. Лікування хворих із серцево-

судинними патологіями 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

33 256,6 

  1.10. Надання медичної допомоги 

дітям із не хірургічними 

(соматичними) захворюваннями в 

санаторіях за напрямами: 

захворювання опорно-рухового 

апарату, неврологія, ревматологія, 

фтизіатрія 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

8 278,0 
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  1.11. Організація та надання 

екстреної медичної допомоги 

пацієнтам i постраждалим, які 

перебувають у невідкладних станах 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

20 250,4 

  1.12. Надання спеціалізованої 

стоматологічної допомоги, 

лікування та зубопротезування 

населення 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради 

Обласний  

бюджет 

25 585,0 

  1.13. Інші заклади у сфері 

охорони здоров’я (будинки дитини, 

заклади служби крові, медико-

соціальні експертні комісії, бюро 

судмедекспертизи, бази 

спецмедпостачання та ін.) 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні 

підприємства, заклади та установи 

охорони здоров’я Полтавської 

обласної ради 

Обласний  

бюджет 

194 043,3 

 

Разом за напрямом діяльності 1 

Обласний  

бюджет 

639 553,4 

Разом 639 553,4 

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 

2022 рік Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної 

адміністрації), комунальні заклади 

охорони здоров’я Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

300 000,0 

 

Разом за напрямом діяльності 2 

Обласний 

бюджет 

300 000,0 

Разом 300 000,0 

Усього за програмою  939 553,4 
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3. Розділ IV. Бюджет обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік 

викласти у такій редакції: 

 

IV. Бюджет 

обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік 
тис. грн 

 

 

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 

2022 рік 

Обсяг коштів, усього, у 

тому числі: 

939 553,4 100% 

державний бюджет - - 

обласний бюджет 939 553,4 100% 

районного, міські 

бюджети  

- - 

бюджети сіл, селищ, 

об’єднаних 

територіальних громад 

- - 

Інші джерела - - 
 

 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської  

обласної військової адміністрації Віктор ЛИСАК 

 
 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної 

ради на 2022 рік» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим 

актом. 

 

Мета: упорядкування напрямів та заходів обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради 

на 2022 рік. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення обласної ради розроблено Департаментом охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації на виконання 

рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення від 01.07.2022. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту дасть змогу упорядкувати напрями та заходи обласної 

Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради на 2022 рік. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається внесення змін до обласної Програми 

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської 

обласної ради на 2022 рік.  

 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Бюджетний кодекс України. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік збільшує 

загальні планові показники Програми на 190 731,0 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 військовій 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 дасть змогу упорядкувати напрями та заходи обласної 

Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради на 2022 рік та привести їх до відповідності 

бюджетних призначень, визначених рішеннями Полтавської обласної ради про 

обласний бюджет на 2022 рік та змін до нього. 

 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я Полтавської  

обласної військової адміністрації Віктор ЛИСАК 



 

Порівняльна таблиця 

 до проєкту рішення «Про внесення змін до обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної 

ради на 2022 рік» 

 

Норми чинного Порядку Пропозиції щодо внесення змін та 

доповнень 

Паспорт обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік 

Очікуваний обсяг фінансування 

Програми 748 822,4 тис.грн 

Очікуваний обсяг фінансування 

Програми 939 553,4 тис.грн 

у тому числі за рахунок коштів: 

обласного бюджету; 748 822,4 тис.грн 

 

у тому числі за рахунок коштів: 

обласного бюджету; 939 553,4 тис.грн 

 

ІІІ. Напрями діяльності та заходи обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної 

ради на 2022 рік 

Надання багатопрофільної 

спеціалізованої амбулаторно-

поліклінічної та стаціонарної медичної 

допомоги населенню  85 137,5 тис.грн 

Надання багатопрофільної 

спеціалізованої амбулаторно-

поліклінічної та стаціонарної медичної 

допомоги населенню 129 803,7 

тис.грн 

Медична реабілітація та надання 

амбулаторно-поліклінічної та 

стаціонарної медичної допомоги за 

напрямами: терапія, ортопедія, 

порушення опорно-рухового апарату, 

планування сім'ї та репродукції 

людини 11 460,6 тис.грн 

Медична реабілітація та надання 

амбулаторно-поліклінічної та 

стаціонарної медичної допомоги за 

напрямами: терапія, ортопедія, 

порушення опорно-рухового апарату, 

планування сім'ї та репродукції 

людини 11 865,6 тис.грн 

Лікування осіб із психічними та 

поведінковими розладами внаслідок 

вживання опіоїдів із використанням 

препаратів замісної підтримувальної 

терапії 5 666,4 тис.грн 

Лікування осіб із психічними та 

поведінковими розладами внаслідок 

вживання опіоїдів із використанням 

препаратів замісної підтримувальної 

терапії 6 757,9 тис.грн 

Лікування, профілактика та 

діагностика осіб, які страждають на 

психічні та психоневрологічні розлади 

56 077,8 тис.грн 

Лікування, профілактика та 

діагностика осіб, які страждають на 

психічні та психоневрологічні розлади 

84 655,5 тис.грн 

Діагностика та спеціальне лікування 

онкологічних захворювань у дорослих 

11 805,7 тис.грн 

Діагностика та спеціальне лікування 

онкологічних захворювань у дорослих 

19 145,7 тис.грн 

Лікування та супровід осіб із вірусом 

імун6одефіциту людини, хворих на 

туберкульоз та інші інфекційні 

хвороби 41 741,6 тис.грн 

Лікування та супровід осіб із вірусом 

імун6одефіциту людини, хворих на 

туберкульоз та інші інфекційні 

хвороби 70 485,5 тис.грн 



Надання спеціалізованої 

багатопрофільної медичної допомоги 

ветеранам війни 12 201,6 тис.грн 

Надання спеціалізованої 

багатопрофільної медичної допомоги 

ветеранам війни 24 088,9 тис.грн 

Лікування хворих із серцево-

судинними патологіями 32 056,6 

тис.грн 

Лікування хворих із серцево-

судинними патологіями 33 256,6 

тис.грн 

Надання медичної допомоги дітям із 

не хірургічними (соматичними) 

захворюваннями в санаторіях за 

напрямами: захворювання опорно-

рухового апарату, неврологія, 

ревматологія, фтизіатрія 5 358,6 

тис.грн 

Надання медичної допомоги дітям із 

не хірургічними (соматичними) 

захворюваннями в санаторіях за 

напрямами: захворювання опорно-

рухового апарату, неврологія, 

ревматологія, фтизіатрія 8 278,0 

тис.грн 

Організація та надання екстреної 

медичної допомоги пацієнтам і 

постраждалим, які перебувають у 

невідкладних станах 6 350,4 тис.грн 

Організація та надання екстреної 

медичної допомоги пацієнтам і 

постраждалим, які перебувають у 

невідкладних станах 20 250,4 тис.грн 

Оновлення матеріально-технічної 

бази, проведення капітальних 

ремонтів, реставраційних ремонтів та 

реконструкцій комунальних  

закладів охорони здоров’я Полтавської 

обласної ради 250 000,0 тис.грн 

Оновлення матеріально-технічної 

бази, проведення капітальних 

ремонтів, реставраційних ремонтів та 

реконструкцій комунальних  

закладів охорони здоров’я Полтавської 

обласної ради 300 000,0 тис.грн 

IV. Бюджет 

обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік 

Обсяг коштів, усього, у тому числі: 

748 822,4 тис.грн 

Обсяг коштів, усього, у тому числі: 

939 553,4 тис.грн 

обласний бюджет 748 822,4 тис.грн обласний бюджет 939 553,4 тис.грн 
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