
2020 2021 2022

(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Приведення забезпеченості 
підрозділів КНП 
"Коростенської  ЦМЛ КМР" 
у відповідність до потреби та 
покращення  якості  надання  
 меддопомоги  населенню 
міста  

1.
1.

Забезпечення сучасним медичним та іншим 
обладнанням підрозділи та відділення лікарні

КНП 
"Коростенська 
 ЦМЛ КМР"

Кошти 
міського 
бюджету

8,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00

Приведення  забезпеченості підрозділів  
КНП "Коростенської  ЦМЛ КМР" у  
відповідність до потреби та покращення  
якості  надання  меддопомоги  населенню 
міста  

8,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00

2. Утримання КНП 
"Коростенської ЦМЛ КМР"

2.
1.

Забезпечення  підрозділів  КНП "Коростенської  
ЦМЛ КМР" медичним та іншим обладнанням, 
технікою, оплатою послуг, в т.ч.навчанням та 
підвищенням кваліфікації,  господарських 
потреб, засобами пожежної приналежності, 
здійснення додаткового фінансування  для 
повного забезпечення дезінфікуючими 
засобами,лікарськими засобами та витратними 
матеріалами згідно нормативних інструкцій та 
санітарних норм і правил, забезпечення 
фінансування видатків на заробітну плату 
працівників та відшкодування виплати пільгових 
пенсій ( за списками №1,2), сплату податків, 
продуктами харчування, інвентарем, та ін.

КНП 
"Коростенська 
 ЦМЛ КМР"

Кошти 
міського 
бюджету

50,600.00 19,000.00 15,800.00 15,800.00

Покращення  умов  праці, покращення  
якості  медобслуговування  населення,  
забезпечення доступності медичної 
допомоги для населення

50,600.00 19,000.00 15,800.00 15,800.00

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки по КНП "КЦМЛ КМР"

№ Найменування завдання Найменування заходу 
Відповідальн

і за 
виконання 

Джерела 
фінансуванн

я 

Прогнозований  
  обсяг 

фінансування 
тис.грн.

Очікуваний результат 

Додаток 1 до "Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони 
здоров'я на 2020-2022 роки"

Всього  за  пунктом 2:

Всього  за  пунктом 1:



3.
Розвиток медичної 

інформаційної системи КМР 
"Коростенської ЦМЛ КМР"

3.
1.

Забезпечення комп’ютерною технікою, 
обладнанням для захисту інформації та 
персональних даних  для якісного і безпечного 
функціонування електронної  системи охорони 
здоров'я

КНП 
"Коростенська 
 ЦМЛ КМР"

Кошти 
міського 
бюджету

2,060.00 2,060.00 0.00 0.00

Створення необхідних технічних умов для 
функціонування МІС КНП "Коростенської 
ЦМЛ КМР", з метою підписання договорів з 
НСЗУ та покращення   медичного 
обслуговування населення  міста

2,060.00 2,060.00 0.00 0.00

4.
Фінансування видатків на 
оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв                                                                 

4.
1.

Фінансування видатків  на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв

КНП 
"Коростенська 
 ЦМЛ КМР"

Кошти 
міського 
бюджету

2,400.00 800.00 800.00 800.00

Забезпечення  у повному обсязі потреби на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
для безперебійного функціонування лікарні 
та комфортного перебування пацієнтів  у 
відповідних відділеннях.

2,400.00 800.00 800.00 800.00

5.
 Здійснення розвитку та 
підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я 

5.
1. Здійснення капітальних та поточних ремонтів 

КНП 
"Коростенська 
 ЦМЛ КМР"

Кошти 
міського 
бюджету

49,600.00 15,200.00 17,200.00 17,200.00

Створення необхідних технічних та 
побутових умов для функціонування 
Коростенської ЦМЛ, з метою покращення   
медичного обслуговування населення  міста, 
проведення капітальних та поточних 
ремонтів 

49,600.00 15,200.00 17,200.00 17,200.00

6

Репродуктивне здоров'я та 
відпуск лікарських засобів 
безоплатно і на пільгових 
умовах у разі амбулаторного 
лікування осіб проводиться 
аптеками за рецептами, 
виписаними лікарями 
лікувально-профілактичних 
закладів 

6.
1.

Поліпшення репродуктивного здоров’я 
населення, як важливої складової загального 
здоров’я, впливу на демографічну ситуацію та 
забезпечення соціально-економічного потенціалу, 
формування репродуктивного здоров’я у дітей та 
молоді, збереження репродуктивного  здоров’я 
населення.

КНП 
"Коростенська 
 ЦМЛ КМР"

Кошти 
міського 
бюджету

750.00 250.00 250.00 250.00

Забезпечення соціально-економічного 
потенціалу, формування репродуктивного 
здоров’я у дітей та молоді, збереження 
репродуктивного  здоров’я населення.

750.00 250.00 250.00 250.00

113,910.00 40,810.00 36,550.00 36,550.00

 Секретар міської ради                                                                                                                                              Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Всього  за  пунктом 5:

ВСЬОГО  за  програмою

Всього  за  пунктом 6:

Всього  за  пунктом 3:

Всього  за  пунктом 4:



2020 2021 2022

(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.
Придбання медичного обладнання, інструментарію, ЗІЗ, 
виробів медичного призначення, дез. засобів, антисептиків, 
тощо.

КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 
бюджету 5,130.0 450.0 4,200.0 480.0

Забезпечення КНП "ЦПМСД" КМР медичним 
обладнанням, інструментарієм, ЗІЗ, виробами 
медичного призначення, дез. засобами, 
антисептиками тощо. 

1.2.
Підвищення кваліфікації працівників, проведення медичного 
профілактичного огляду, оплата проїзду працівників (села, 
Коростенська ОТГ)

КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 
бюджету 500.0 0.0 250.0 250.0

Створення необхідних  умов для функціонування 
КНП "ЦПМСД" КМР, з метою покращення   
медичного обслуговування населення.

5,630.0 450.0 4,450.0 730.0

2.1

 Згідно постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 «Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань»

КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 
бюджету 4,600.0 1,000.0 2,300.0 1,300.0

Підвищення тривалості та якості  життя пацієнтів з 
окремими  захворюваннями, підвищення  якості  
надання  меддопомоги  пільговим  категоріям  
населення.

2.2
 Згідно постанови КМУ від 03.12.2009 №1301 «Про 
затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів 
технічними та іншими засобами»

КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 
бюджету 605.0 145.0 210.0 250.0

Підвищення тривалості та якості  життя пацієнтів з 
окремими  захворюваннями, підвищення  якості  
надання  меддопомоги  пільговим  категоріям  
населення.

5,205.0 1,145.0 2,510.0 1,550.0

3.1 Фінансування видатків на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 

бюджету 6,117.0 2,007.0 2,050.0 2,060.0 Забезпечення у повному обсязі потреб у 
фінансування енергоносіїв та ін.

3.2 Фінансування видатків на оплату туберкуліну КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 
бюджету 605.0 55.0 250.0 300.0 Забезпечення доступності медичної допомоги для 

населення

6,722.0 2,062.0 2,300.0 2,360.0

4.

Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 
відповідними харчовими продуктами для 
спеціального дієтичного споживання згідно 
постанови КМУ від 31.03.2015 №160 

4.1

Забезпечення спеціальним дієтичним харчуванням хворихна 
фенілкетонурію для підтримки нормального росту і розвитку, 
та забезпечення лікарськими засобами хворих на  хворобу 
Стілла і справжній передчасний статевий розвиток

КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 
бюджету 1,347.0 297.0 450.0 600.0 Зниження рівня інвалідності, покращення якості 

життя хворих

1,347.0 297.0 450.0 600.0

5. Здійснення капітальних та поточних ремонтів 
приміщень КНП "ЦПМСД" КМР 5.1 Здійснення капітальних та поточних ремонтів ремонтів КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 

бюджету 3,727.2 1,377.2 1,950.0 400.0

Створення необхідних технічних та побутових 
умов для функціонування КНП "ЦПМСД" КМР, з 
метою покращення   медичного обслуговування 
населення.

3,727.2 1,377.2 1,950.0 400.0

6. Послуги впровадження та користування МІС 6.1 Послуги впровадження та користування МІС КНП "ЦПМСД" КМР Кошти міського 
бюджету 165.0 165.0 0.0 0.0 Створення необхідних технічних умов

користування МІС

165.0 165.0 0.0 0.0

22,796.20 5,496.20 11,660.00 5,640.00

Всього  за  пунктом 5:

ВСЬОГО  за  програмою

Секретар міської ради                                                                                                         Олександр Олексійчук

Всього  за  пунктом 2:

3. Фінансування оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв, лікарських засобів                                                                

Всього  за  пунктом 3:

Всього  за  пунктом 4:

Всього  за  пунктом 6:

1. Утримання  КНП "ЦПМСД" КМР  

Всього  за  пунктом 1:

2.
Забезпечення  окремих пільгових категорій 
громадян життєво необхідними медикаментами та 
інш.:

Додаток 1.1 до "Міської програми розвитку та підтримки 
галузі охорони здоров'я на 2020-2022 роки"

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки по КНП "ЦПМСД" КМР 

№

Прогнозований  
обсяг 

фінансування 
тис.грн.

Очікуваний результат Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за 
виконання Джерела фінансування 



Всього                                                        
                                          
                2020-

2022 рр.

2020 рік 2021 рік 2022рік

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

1. Забезпечення хворих на
цукровий діабет препаратами інсуліну

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет 2,700.0 2,100.0 300.0 300.00

2,700.0 2,100.0 300.0 300.0

2.

Створення та впровадження
системи психологічної
підтримки хворих на

цукровий діабет та членів їх
сімей, зокрема із залученням

волонтерів

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

0.0 0.0 0.0 0.0

3.

Продовження роботи зі
створення на базі закладів
охорони здоров’я кабінетів
«Самоконтролю хворих на

цукровий діабет»

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

0.0 0.0 0.0 0.0

4.

Удосконалення державної
системи реєстрації хворих на

цукровий діабет, технічне
забезпечення та програмний
супровід реєстру хворих на

цукровий діабет

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет 15.0 5.0 5.0 5.0

15.0 5.0 5.0 5.0

5.

Залучення засобів масової
інформації, навчальних

закладів і громадських організацій до 
інформування

населення з питань
профілактики, діагностики та

лікування захворювання

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

0.0 0.0 0.0 0.0

6. Закупівля лікарських засобів для 
лікування нецукрового діабету 

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет 60.0 20.0 20.0 20.0

60.0 20.0 20.0 20.0

8.

Забезпечення дітей, хворих
на цукровий діабет витратними 

матеріалами для приладів постійного 
моніторингу глюкози крові, голками до 

шприц ручок та
тест картриджами для визначення 

глікозильованого глюкометром

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет 210.0 65.0 70.0 75.0

210.0 65.0 70.0 75.0

9.

Забезпечення дітей і
дорослих витратними

матеріалами для приладів
постійної інфузії інсуліну

(інсулінових помп)

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет 13.5 4.0 4.5 5.0

13.5 4.0 4.5 5.0

10.

Участь у проведенні щороку
Всесвітнього дня боротьби із
захворюванням на діабет (14

листопада)

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

0.0 0.0 0.0 0.0

11.

Розповсюдження
просвітницьких матеріалів з

питань профілактики,
виявлення та лікування

цукрового діабету

Відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 
КНП"КЦМЛКМР"

Міський бюджет 3.0 1.0 1.0 1.0

3.0 1.0 1.0 1.0
3,001.5 2,195.0 400.5 406.0

 Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Всього за додатком:

Секретар міської ради 

Всього п2.:

Всього п3.:

Всього п4.:

Всього п5.:

Всього п6.:

Всього п8.:

Всього п1.:

Всього п9.:

Всього п10.:

Всього п11.:

Джерела 
фінансування

Додаток 1.2 до "Міської програми розвитку  та підтримки 
галузі охорони здоров'я на 2020-2022 роки"

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку  та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки в частині надання медичного  
забезпечення інсулінами та цукрознижувальними препаратами хворих на цукровий та нецукровий діабет

№ Назва заходу Виконавці



Усього 
витрат на 
виконання 

тис.грн.

Усього 
витрат на 
виконання 

тис.грн.

Усього 
витрат на 
виконання 

тис.грн.

Очікуваний результат

2020 2021 2022 Програми

Придбання службового житла 
для сімей лікарів, лікарів з 
інших населених пунктів 
України та молодих лікарів 
віком до 35 років

Міський бюджет 2100.00 700.00 700.00 700.00

Забезпечення житлом 
лікарів, забезпечення 

закладів охорони здоров’я 
міста спеціалістами 
відповідного фаху;

Відшкодування вартості оренди 
житла та послуг 
житловокомунальних послуг 
для сімей лікарів, лікарів з 
інших населених пунктів 
України та молодих лікарів 
віком до 35 років

Міський бюджет 900.00 300.00 300.00 300.00

Забезпечення житлом 
лікарів, забезпечення 

закладів охорони здоров’я 
міста спеціалістами 
відповідного фаху;

3000.00 1000.00 1000.00 1000.00

Секретар міської ради  Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Додаток 1.3 до "Міської програми розвитку  та підтримки 
галузі охорони здоров'я на 2020-2022 роки"

Всього за додатком:

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку  та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки  в частині забезпечення житлом 
лікарів КНП "КЦМЛ КМР" та КНП " ЦПМСД КМР"

Заходи Програми Джерела 
фінансування

Обсяг коштів, що 
пропонується 
залучити на 

виконання Програми



2020 2021 2022

(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 11
Реалізація державної 
політики у сфері 
охорони здоров'я 
щодо задоволення 
потреб населення 
міста у профілактиці і 
спеціалізованій 
онкологічній 
допомозі, відповідно 
до світових стандартів

1.1.

Забезпечення залучення засобів 
масової інформації, навчальних 
закладів і громадських організацій 
до інформування населення
міста

КНП 
"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Міський 
бюджет

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Підвищення рівня 
санітарно-
просвітницької 
роботи з питань 
індивідуальної 
профілактики раку та 
сучасних методів 
діагностики та 
лікування

1.2.

Забезпечення запровадження та 
удосконалення скринінгових 
протоколів в роботі лікувально - 
профілактичних закладів з метою 
раннього виявлення 
передпухлинних захворювань та 
раку

КНП 
"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Міський 
бюджет

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Надання 
висококваліфікованої 
лікарської допомоги

Міський 
бюджет

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

1.4.

Забезпечити Коростенський КДЦ 
сучасним лікувально – 
діагностичним та хірургічним 
обладнанням відповідно до 
затвердженого Міністерством 
охорони здоров’я України

КНП 
"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Міський 
бюджет 2,000.0 Не потребує 

фінансування 1,000.0 1,000.0

Надання 
висококваліфікованої 
лікарської допомоги

Міський 
бюджет 2,400.0 Не потребує 

фінансування 1,200.0 1,200.0

1.5.

Ефективне застосування 
телемедицини для ранньої 
діагностики онкозахворювань в 
місті

КНП 
"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Міський 
бюджет

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Пропаганда 
здорового способу 
життя із залученням 
профільних 
спеціалістів та засобів 
масової інформації.

1.6.

Забезпечення участі фахівців ЦМЛ 
в обласних, республіканських та 
міжнародних науково - 
практичних конференціях

КНП 
"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Міський 
бюджет

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Надання 
висококваліфікованої 
лікарської допомоги

ВСЬОГО за додатком: 4,400.0 0.0 2,200.0 2,200.0

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки в частині задоволення потреб населення міста у 
профілактиці і спеціалізованій онкологічній допомозі, відповідно до світових стандартів

Додаток 1.4 до "Міської програми розвитку та підтримки галузі 
охорони здоров'я на 2020-2022 роки"

Очікуваний 
результат   

Надання 
висококваліфікованої 
лікарської допомоги

Надання 
висококваліфікованої 
лікарської допомоги

1.3.

Забезпечити повноцінну роботу 
оглядових кабінетів та кабінетів 
патології шийки матки лікувально - 
 профілактичних закладів міста 
шляхом їх комплектації відповідно 
до табелів оснащення та 
кваліфікованими кадрами.

КНП 
"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

Секретар міської ради                                                                             Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Джерела 
фінансу-

вання 

Прогнозован
ий обсяг 

фінансуванн
я

1.5.

Забезпечення медичної реабілітації 
онкологічних хворих, 
забезпечення калоприймачами

КНП 
"Коростенська  

ЦМЛ КМР"

№ 
п/
п

Найменування 
завдання Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 



Усього 
витрат на 
виконання 

тис.грн.

Усього 
витрат на 
виконання 

тис.грн.

Усього 
витрат на 
виконання 

тис.грн.

Очікуваний результат

2020 2021 2022 Програми

Забезпечення  потреби на 
оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв, придбання 
предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю. 

Міський бюджет 750.00 250.00 250.00 250.00

Забезпечення  у повному обсязі 
потреби на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв, придбання 
предметів, матеріалів, обладнання та 
інвентарю для безперебійного 
функціонування закладу "Будинок 
сестринського догляду" та 
комфортного перебування пацієнтів  у 
відповідних відділеннях.

750.00 250.00 250.00 250.00

Секретар міської ради  Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Всього за додатком:

Додаток 1.5 до "Міської програми розвитку  та підтримки 
галузі охорони здоров'я на 2020-2022 роки"

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку  та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки по Закладу "Будинок сестринського 
догляду"

Заходи Програми Джерела 
фінансування

Обсяг коштів, що 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми



2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 3 4 5 6 7 8 9

1 Показник затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 345.25 249.00 249.00 249.00

у т.ч. лікарів од. штатний розпис 79.00 73.25 73.25 73.25
кількість ліжок у 

стаціонарах денного 
перебування

од. звіт ф.20 24 24 24 24

2 Показник продукту
кількість лікарських 

відвідувань                                                     
                        (у 

поліклінічних відділеннях 

тис.відві
д. 350,3 (за 9 міс. 2019 ЦМЛ) 350.0 300.0 300.0 300.0

план ліжко-днів у 
стаціонарах денного 

перебування
тис.од.

розрахунок (24ліж.*(313(робота 
одного ліжка врік(365 днів -52 

неділі))*2 зміни)/1000)
15.02 15.02 15.02 15.02

3 Показник ефективності
середня тривалість 
лікування в денних 

стаціонарах
од.

розрахунок                                                                                                                                                          
                                                                                                                     
                                                            
   (19031л-днів / 4652 хворих за 

4.1 4.0 4.0 4.0

завантаженість ліжкового 
фонду у стаціонарах 
денного перебування

днів

розрахунок                                                                                                                                                          
                                                                                                                     
                                                            

   (19031л-днів / 24 ліжка за 9 

793 793 793 793

4 Показник якості
збільшення рівня 

виявлення захворюваності 
на раннії стадіях

відс. прогноз (виявлення хвороб 
вперше) 0.9 0.9 0.9 0.9

зниження рівня 
захворюваності порівняно з 

попереднім роком 
дорослого населення 

відс.

кількість вияв. захвор. в перше 
(17148  чол.) 9 місяців 

2019р./кількість виявлених 
захворювань в перше(21246 

чол.) за 9 місяців 2018р.

19.3 19.3 19.3 19.3

зниження рівня 
захворюваності порівняно з 
попереднім роком дитячого 

населення 

відс.

кількість вияв. захвор. в перше 
(12568) 9 місяців 

2019р./кількість виявлених 
захворювань в перше  (12737) за 

9 місяців 2018р.

1.3 1.3 1.3 1.3

1 Показник затрат

кількість установ од. мережа розпорядника 1 1 1

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 396.25 492.50 492.50 492.50

у т. ч. лікарів од. штатний розпис 79,95 90 90 90

кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах тис.од. звіт ф.20 340 300 300 300

2 Показник продукту
кількість пролікованих 

хворих в звичайних 
стаціонарах

осіб звіт ф.20 за 9 міс 2019 р. 10518 14000 14000 14000

Додаток 2 до "Міської програми розвитку та 
підтримки галузі охорони здоров'я на 2020-2022 

роки"

Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги (загальний фонд)

Назва показника Одиниця 
виміру Джерело інформації

Вихідні 
дані на 

початку дії 
програми

І етап виконання програми
N з/п

Результативні показники по КНП "КЦМЛ КМР"

Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги  (загальний фонд)



план ліжко-днів звичайних 
стаціонарів тис.од.

розрахунок                                                             
                        (340 ліж 
*340(оборот ліжка))

115.6 102.0 102.0 102.0

3 Показник ефективності
завантаженість ліжкового 

фонду у звичайних 
стаціонарах

днів звіт ф.20 за 2018 р. 202.4 269.9 269.9 269.9

середня тривалість 
лікування в стаціонарі 

одного хворого
днів

розрахунок                                                       
                  (76946  л/д (10558 

пост+10332 випис+186 
померлих)/2) за 9 міс 2019за 

2018р./15,2 хворих 2018)

7.3 7.3        7.3          7.3   

4 Показник якості
зниження рівня 

захворюваності порівняно з 
попереднім роком

відс. прогноз                                                                       0.3 0.3 0.3 0.30

зниження рівня 
захворюваності порівняно з 

попереднім роком 
дорослого населення

відс.

кількість вияв. захвор. в перше 
(17148  чол.) 9 місяців 

2019р./кількість виявлених 
захворювань в перше(21246 чол.) за 

9 місяців 2018р.

19.3 19.3 19.3 19.3

зниження рівня 
захворюваності порівняно з 
попереднім роком дитячого 

населення

відс.

кількість вияв. захвор. в перше 
(12568) 9 місяців 2019р./кількість 
виявлених захворювань в перше  

(12737) за 9 місяців 2018р.

1.3 1.3 1.3 1.3

зниження показника 
летальності відс.

звіт ф.20 (показник летальності за 9 
міс.2019/показник летальності за 9 

міс.2018)
1.5 на рівні на рівні на рівні

Показник продукту

1
Кількість лікарських 

відвідувань (у жіночіх 
консультаціях та КДМ)

осіб форми 039/ за 9 міс 2019 р. 24,900 33,200 33,200 33,200

Показник ефективності

1

Підвищення використання 
надійних сучасних засобів 

запобігання небажаної 
вагітності

осіб реєстр 80.8 101 101 101

2 Зниження частки вагітних з 
анемією відс. розрахунок 15.8 15 15 15

3 Зниження захворюваності 
на сифіліс та СНІД осіб реєстр 194 150 150 150

Показник якості

1 Зниження частоти абортів у 
жінок репродуктивного віку відс. розрахунок 8.5 8 8 8

2
Зниження рівня 

захворювань статевих 
органів у підлітків

осіб реєстр 902 815 790 620

3

Підвищення використання 
надійних сучасних засобів 

запобігання небажаної 
вагітності

осіб реєстр 20 25 25 25

Завдання 3: Поліпшення репродуктивного здоров'я населення  (загальний фонд)

Секретар міської ради                                                      Олександр ОЛЕКСІЙЧУК



2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 3 4 5 6 7 8 9

Показники затрат

1. Кількість штатних одиниць од. штатний 
розпис 172.5 179.5 179.5 179.5

     у т. ч. лікарів од. штатний 
розпис 52 56.5 56.5 56.5

Показники продукту

1. Кількість прикріпленого населення осіб Статистичні 
дані 63,525 64,500 64,500 64,500

2. Кількість пролікованих хворих осіб Форма 039-0 201,816 218,365 231,248 237,491
3 Кількість лікарських відвідувань од. Форма 039-0 250,692 271,249 287,256 295,012

І. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

Додаток 2.1 до "Міської програми розвитку та підтримки 
галузі охорони здоров'я на 2020-2022 роки"

Результативні показники по КНП "ЦПМСД КМР"

N 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації
Вихідні дані на 

початку дії 
програми

І етап виконання програми



Показники ефективності

1.
Кількість прикріпленого населення на 1 
штатну посаду лікаря, який надає 
первинну допомогу

осіб розрахунок 1,222 1,142 1,142 1,142

2 Середня кількість відвідувань на 1 штатну 
посаду лікаря од. розрахунок 4,821 4,801 5,084 5,221

Показники якості

1. Забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щепленнями відс. прогноз 90.0 90.0 90.0 90

Секретар міської ради                                    Олександр ОЛЕКСІЙЧУК



2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 3 4 5 6 7 8 9

1 Показник затрат

Видатки на забезпечення 
медикаментами хворих на 

цукровий діабет (препарати 
інсуліну)

тис.грн. розрахунок 2,100.00 300.00 330.00

2 Показник продукту

Кількість хворих на 
цукровий діабет, що 

забезпечуються препаратами 
інсуліну

осіб звіт ф.20 377 377 377 377

Кількість хворих на 
цукровий діабет, що 

забезпечуються 
цукрознижувальними 
лікарськими засобами 

(таблетки)

осіб звіт ф.20 1,928 1,928.00 1,928.00 1,928

3 Показник ефективності
Забезпеченість хворих на 

цукровий діабет 
препаратами інсуліну

відс. план 100.00 100.00 100.00 100.00

4 Показник якості
динаміка 

(збільшення/зменшення) 
кількості хворих на 

цукровий діабет, 
забезпечених інсуліном 
порівняно з попереднім 

роком

відс. розрахунок 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Показник затрат

Видатки на забезпечення 
медикаментами хворих на 

нецукровий діабет
тис.грн. розрахунок 60 20.00 20.00 20.00

2 Показник продукту

Кількість хворих на 
нецукровий діабет, що 

забезпечуються препаратами 
десмопресину

осіб звіт ф.20 3 3 3 3

3 Показник ефективності

Забезпеченість хворих на 
нецукровий діабет 

препаратами десмопресину
відс. план 100 100 100

4 Показник якості

Динаміка 
(збільшення/зменшення) 

кількості хворих на 
нецукровий діабет, 

забезпечених препаратами 
десмопресину порівняно з 

попереднім роком

відс. розрахунок 0.00 0.00 0.00 0.00

Секретар міської ради                                   Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Завдання 2:  Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

Додаток 2.2 до "Міської програми розвитку та підтримки 
галузі охорони здоров'я на 2020-2022 роки"

Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

Результативні показники в частині  в частині надання медичного  забезпечення інсулінами 
та цукрознижувальними препаратами хворих на цукровий та нецукровий діабет

N 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Вихідні дані 
на початку 

дії програми

І етап виконання програми



2020 
рік

2021 
рік

2022 
рік

1 3 4 5 6 7 8 9

Показник продукту

1 Кількість лікарських 
відвідувань тис.відвід.

350,3 (за 9 міс. 2019 ЦМЛ)
350.00 350.00 350.00 350.00

Показник ефективності

1 Лікування згідно зі 
стандартами відс. прогноз 100.0 100 100 100

2

Виконання заходів програми 
на забезпеченість 
лікарськими заходами для 
лікування онкологічних 
хворих

відс. прогноз 100.0 100 100 100

Показник якості

1

Зниження рівня 
захворюваності порівняно з 
попереднім роком дорослого 
населення 

відс.

кількість вияв. захвор. в 
перше (17148  чол.) 9 
місяців 2019р./кількість 
виявлених захворювань в 
перше(21246 чол.) за 9 
місяців 2018р.

19.3 19.3 19.3 19.3

2

Збільшення кількості 
виявлених онкологічних 
захворювань на ранніх 
стадіях

відс. прогноз (виявлення 
хвороб вперше) 0.9 0.9 0.9 0.9

3

Зниження рівня 
захворюваності порівняно з 
попереднім роком дитячого 
населення 

відс.

кількість вияв. захвор. в 
перше (12568) 9 місяців 
2019р./кількість 
виявлених захворювань в 
перше  (12737) за 9 
місяців 2018р.

1.3 1.3 1.3 1.3

Завдання 1: Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 

Секретар міської ради                                    Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Додаток 2.3 до "Міської програми 
розвитку та підтримки галузі охорони 

здоров'я на 2020-2022 роки"

Результативні показники  в частині задоволення потреб населення міста у профілактиці і 
спеціалізованій онкологічній допомозі, відповідно до світових стандартів

N з/п Назва показника Одиниця 
виміру Джерело інформації

Вихідні 
дані на 
початку 

дії 
програми

І етап виконання 
програми
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