
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят восьмої сесії 

 

30.10.2018 р.                                      Летичів                                                   № 6 

 

 

Про внесення змін до Програми 

покращення надання медичної 

допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу на 2018-2019 роки 

 

З метою поліпшення стану надання медичної допомоги хворим на 

хронічну ниркову недостатність, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, Летичівської селищної ради, селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Внести зміни до Програми покращення надання медичної допомоги хворим, 

які потребують гемодіалізу на 2018-2019 роки: 

  1.1 Додатково  передбачити у 2018 році обсяг фінансування у сумі 14,3 

тис.грн. на виконання заходів Програми. 

1.2 Внести зміни в додаток 1,2,3 до Програми, передбачивши обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для її реалізації в сумі 140,3 тис.грн. 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

 

 

Селищний голова                                                       І. Тисячний 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 58 сесії VII скликання   

Летичівської селищної ради 

від 30.10.2018 року № 6 

 

 

Програма 

 покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу на 2018-2019 роки 

                   

1.Загальна частина 

Програма покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу, на 2018-2019 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України”. 

За даними статистики по медичних закладах Летичівського району, у 

районі зареєстровано 4 особи з хронічною нирковою недостатністю, яким в 

залежності від тяжкості хвороби, необхідно до трьох разів на тиждень постійно 

проводити гемодіаліз на базі відділення екстракорпоральної детоксикації, 

Хмельницької обласної лікарні. Більшість з них у зв’язку з тяжкістю перебігу 

хвороби потребують медичного супроводу і не можуть користуватися 

транспортом загального користування.  

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми  –  покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу. 

Основні завдання Програми: 

 дотримання стандартів та протоколів надання медичної допомоги 

хворим з хронічною нирковою недостатністю; 

 забезпечення централізованого безкоштовного перевезення хворих до 

відділення екстракорпоральної детоксикації  Хмельницької обласної лікарні, 



для проведення гемодіалізу та у зворотному напрямку та забезпечення 

медикаментами.  

 

ІІІ. Очікувані результати від реалізації Програми 

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан надання медичної 

допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність.  

 

IV. Обсяги і джерела фінансування. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок селищного бюджету 

Летичівської селищної ради та субвенції з селищного бюджету Меджибізької 

селищної ради. 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку. 

 

V. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням даного рішення буде покладено на постійну 

комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту. Відповідно до плану роботи селищної ради хід виконання 

Програми розглядатиметься на сесіях селищної ради та засіданнях її постійних 

комісій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ПАСПОРТ 

Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу, на 2018-2019 роки 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  КНП «Летичівський   ЦПМСД» 

Летичівської селищної ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми КНП «Летичівський   ЦПМСД» 

Летичівської селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

КНП «Летичівський   ЦПМСД» 

Летичівської селищної ради 

6. Учасники Програми КНП «Летичівський   ЦПМСД» 

Летичівської селищної ради, 

Летичівська селищна рада 

7. Термін реалізації Програми 2018-2019 роки 

8. Джерела фінансування Програми Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради, субвенція з 

селищного бюджету 

Меджибізької селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

140,3 тис.грн. 

 в тому числі: 2018 2019 

9.1. коштів місцевого бюджету 76,3 тис.грн. 64 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 



 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу, на 2018-2019 роки 

 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

I II Всього 

2018 2019 

Селищний бюджет  76,3 64,0 140,3 

РАЗОМ 76,3 64,0 140,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                



Додаток 3 

Завдання та заходи щодо виконання   

Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, на 2018-2019 роки 
 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Стро

к 

вико

нанн

я 

прогр

ами 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

I II 

2018 2019 

1 

 

Забезпечити  

централізоване 

безкоштовне 

перевезення хворих: 

 

 

 

 

 

1.1. Від місця 

проживання хворого 

до смт Летичів та у  

зворотньому 

напрямку:           

а)Паливно-мастильні 

матеріали 

б)Технічне 

обслуговування 

автомобіля 

в)амортизація та 

автозапчастини 

г)заробітна плата 

водію з 

нарахуваннями 

1.2. Від смт Летичів 

до відділення 

екстракорпоральної 

детоксикації 

Хмельницької 

обласної лікарні для 

проведення 

гемодіалізу та у 

зворотному напрямку: 

а)Паливно-мастильні 

матеріали 

б)Технічне 

2018-

2019 

роки 

Летичівський центр 

певинної медико-

санітарної допомоги 

Селищний 

бюджет 

Летичівської 

селищної 

ради, 

субвенція з 

селищного 

бюджету 

Меджибізької 

селищної ради 

 

 

       

     20 

 

4 

1,5 

 

2,4 

 

 

 

 

       21 

 

        4 

Поліпшення стану 

надання медичної 

допомоги хворим на 

хронічну ниркову 

недостатність 

 

 

 

 

 

     34 

4 

 

 

 

 

 

          35 

4 



обслуговування 

автомобіля 

в 

в) амортизація та 

автозапчастини 

г) заробітна плата 

водію з 

нарахуваннями 

 

 

 

    2,7 

 

     7,7 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


