
     
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту від 21.02.2019 року  двадцять дев’ятої сесії VІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-

2019 роки» та затвердження її в новій  редакції. 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Ефективна кадрова політика є важливим інструментом функціонування 

галузі охорони здоров’я, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі 

медичними працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання 

медичної допомоги населенню міста. 

         Питання кадрового забезпечення набуло особливої ваги з огляду на 

кадрову кризу в медичній галузі як в цілому в державі, області, так і в   

м.Коростень. У медичникх закладах    міста  працює 206 лікарів при наявних 

222,25  штатних посад. Укомплектованість лікарями становить 92,6% У  

Коростенській  центральній міській лікарні  працює  158  лікарів, 10,25 посад 

без врахування сумісництва залишаються  вакантними. У комунальному 

некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Коростенської міської ради працює  48 лікарів, 6 посад без врахування 

сумісництва залишаються  вакантними. Крім того, аналіз укомплектованих 

посад лікарів свідчить про можливе звільнення у  зв’язку з досягненням 

пенсійного віку протягом наступних років ще декількох лікарів. 

 На сьогоднішній день медичні заклади  потребують таких лікарів:   

анестезіолога, отоларинголога,    травматолога, дитячого хірурга, дитячого 

невропатолога, лікаря з медицини невідкладних станів та інших  лікарів. 

Недоукомплектованість призводить до погіршення якості медичного 

обслуговування населення.  

Одним із  можливих шляхів по закріпленню в медичних закладах  

професійних кадрів є забезпечення останніх житлом.  

Часткове розв’язання проблеми забезпечення житлом лікарів, в тому 

числі молодих сімей, в кінцевому результаті дасть змогу залучити на вакантні 

посади до Коростенської центральної міської лікарні та КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради професійні кадри, 

зменшити їх плинність, що суттєво підвищить якість медичних послуг. Не 

вирішення кадрової проблеми в найближчі роки може поставити під загрозу 

систему охорони здоров’я міста та позбавити можливості отримання 

мешканцями міста кваліфікованої  безоплатної медичної допомоги.  

Також з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, 

розширення можливостей щодо його доступності та якості, та через значну 

розповсюдженість, тенденцію до росту числа пацієнтів, хронічний перебіг, 

високу інвалідизацію хворих діабет став серйозною медико-соціальною 

проблемою. Для її розв’язання необхідна державна підтримка, координація усіх 

центральних та місцевих органів виконавчої влади.  

У місті Коростень станом на 01.01.2019 року в центральній міській лікарні 



перебуває на обліку 395  хворих на цукровий діабет, що потребують 

інсулінотерапії, у тому числі 9 дітей та 386 дорослих, хворі на цукровий діабет 

які потребують цукрознижувальні препарати (таблетована форма) – 2186 

чоловік. 

Актуальність  прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному 

вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги хворим на цукровий діабет.  

Прийняття та виконання Програми дасть змогу: 

          - зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням  

на цукровий діабет, діабетичних гангрен та ампутацій нижніх кінцівок, 

діабетичну ретинопатію важкого ступеню; 

          - знизити рівень первинного виходу на інвалідність; 

  - посилення контролю за дотриманням протоколів та клінічних настанов, 

надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет; 

- своєчасне та стовідсоткове пільгове забезпечення хворих на цукровий 

діабет препаратами інсуліну 

 

 

2. Цілі та завдання прийняття рішення 

Головним завданням прийняття рішення є: 

 - покращення якості та ефективності надання медичної допомоги 

населенню міста, забезпечення якісної та своєчасної допомоги та забезпечення 

хворих медикаментами,  які необхідні для нормального і достойного існування. 

 

   3 . Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення. 

Прийняття даного рішення відповідає статутній діяльності закладів 

охорони здоров’я. 

 

 

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я  

виконавчого комітету Коростенської міської ради     М.А.Заєць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Довідка 

до проекту від 21.02.2019 року  двадцять дев’ятої сесії VІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-

2019 роки» та затвердження її в новій  редакції. 

 

  

Проект рішення розроблено: відділ охорони здоров’я виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:  Заєць Микола Анатолійович, начальник відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №26 

вулиця Грушевського, 22, місто Коростень, тел..5-00-28. 

 

Доповідає на сесії:  заступник міського голови  Дзига Олександр  Олексійович  

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:   заступник міського голови 

Дзига Олександр  Олексійович. 

 

Запросити:  відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради ,   комунальне некомерційне підприємство   «Центр  первинної  

медико - санітарної    допомоги »  Коростенської  міської  ради , Коростенську 

центральну міську лікарню, комунальне підприємство «Коростенська 

центральна міська аптека №1» Коростенської міської ради. 

  

 

Розсилка:   відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради ,   комунальне некомерційне підприємство   «Центр  первинної  

медико - санітарної    допомоги »  Коростенської  міської  ради   , Коростенська 

центральна міська лікарня, комунальне підприємство «Коростенська 

центральна міська аптека №1» Коростенської міської ради. 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


