
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

VІІІ сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 серпня 2019 року           №  

м. Бібрка 

 

Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини Бібрської міської ради на 2019-2022 роки 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров’я 

України по реформуванню первинної ланки надання медичної допомоги, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини Бібрської міської ради на 2019-2022 роки (додаток 1). 

2. Затвердити Показники продукту Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини Бібрської міської ради на 2019-2022 роки. 

3. Директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради 

забезпечити реалізацію передбачених Програмою заходів. 

4. Відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю виконавчого 

комітету при внесенні змін до бюджету міської ради на 2019 та плануванні бюджету на 

подальші роки передбачати кошти на виконання заходів Програми. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва і з гуманітарних питань. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 

  



Додаток 1 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 000 від 23.08.2019 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням VІІІ сесії VII скликання 

Бібрської міської ради № 000 від 23.08.2019 р. 

Бібрський міський голова 

 

 

_____________ Гринус Р.Я. 

М.П.    

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини 

Бібрської міської ради 

на 2019-2022 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБРКА 

2019 
  



ПАСПОРТ 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини 

Бібрської міської ради на 2019-2022 роки 

1 Розробник програми КНП « Центр ПМСД» Бібрської міської ради 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 307 

«Програми Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку» Україна -2020, 

щодо стимулювання розвитку первинної 

медико-санітарного розвитку, Рішення ІІ 

сесії VII скликання Бібрської міської ради № 

60 від 08.02.2019 р. « Про створення 

Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бібрської міської ради» 

3 Підстава для розробки програми Продовження програмно – цільового 

забезпечення розвитку системи охорони 

здоров’я в регіоні з урахуванням 

досягнутого в результаті виконання 

попередніх програм, з метою реалізації 

державної політики у сфері охорони 

здоров’я щодо задоволення потреб 

населення ОТГ у первинній медико – 

санітарній допомозі 

4 Відповідальний виконавець  

програми 

КНП «Центр ПМСД» Бібрської міської ради 

5 Учасники  програми КНП «Центр ПМСД» Бібрської міської ради 

зі структурними підрозділами, Бібрська 

міська рада, громадські організації 

6 Термін реалізації  програми 2019-2022 роки 

7 Перелік бюджетів, які беруть  

участь у виконанні програми 

Міський бюджет, кошти медичної субвенції, 

інші джерела фінансування не заборонені 

чинним законодавством. 

8 Загальний обсяг фінансових  

ресурсів, необхідних для  

реалізації програми, всього: 

10 000 000 грн. 

 

  



Вступ 

Однією із пріоритетних сфер у Бібрській об’єднаній територіальній громаді є охорона 

здоров’я. 

Основним акцентом первинної ланки охорони здоров’я є посилення спроможності 

мережі та розвиток первинної медицини, а саме проведення ремонтних робіт, оновлення 

матеріально-технічної бази, автоматизація діяльності, проведення постійного навчання 

працівників та підвищення сервісу. 

Розвиток та вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги є єдиним шляхом 

покращення діяльності системи охорони здоров’я. На даний час ЦПМСД успішно пройшов 

автономізацію та уклав договір з Національною службою здоров’я України. Відповідно до 

процедури заклад отримав  ліцензію на проведення діяльності. 

Стратегія КНП передбачає покращення медичного обслуговування як дорослого, так і 

дитячого населення на первинному рівні, збереження здоров’я населення Бібрської ОТГ, 

попередження захворюваності, зниження смертності та інвалідності. 

Програма базується на таких документах, як – статут КНП,  фінансовий план, 

колективний договір. Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати 

впровадження програмно - цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством для вирішення проблемних 

питань первинної медико-санітарної допомоги. 

В даний час Центр приймає участь у грантовому проекті Посольства Японії «Кусаноне» 

та активно співпрацює із Центром розвитку місцевого самоврядування за підтримки Програми 

«U-LEAD з Європою» та виграв 2 обласних мікропроекти: на закупівлю медичного обладнання 

АЗПСМ м. Бібрка та поточний ремонт ФАПу с. Під’ярків. 

Інформація про ОТГ та ЦПМСД 

Бібрська об’єднана територіальна громада утворилась 23 грудня 2018 року (Постанова 

ЦВК) шляхом об’єднання шести рад: Бібрська міська рада - 4614 осіб (м. Бібрка, с. 

Шпильчина), Свірзька сільська рада - 1454  осіб (с. Глібовичі, с. Свірж, с. Грабник, с. Задубина, 

с. Копань, с. Мивсева, с. Підвисоке), Стрілківська сільська рада - 1982 осіб (с. Стрілки, с. 

Волове, с. Стоки, с. Вілявче, с. Мостище, с. Малі Ланки), Романівська сільська рада - 1776 осіб 

(с. Підгородище, с. Під’ярків, с. Селиська, с. Романів), Ланівська сільська рада - 1654 особи (с. 

Благодатівка, с. Гончарів, с. Любешка, с. Серники), Великоглібовицька сільська рада - 2803 

особи (с. Волощина. с. Підмонастир, с. Великі Глібовичі). Центром громади є місто Бібрка. 

Площа громади становить 280.99 км. кв. Чисельність мешканців становить 14 287 осіб станом 

на 01.01.2019 р.  

На території громади знаходяться 3 амбулаторії і 12 ФАПів. 

Структура ЦПМСД складається з адміністративно-управлінського та допоміжного 

персоналу 3-х амбулаторій ЗПСМ (м. Бібрка, с. Свірж, с. Романів), 12-ти ФАПів (ФАП с. Великі 

Глібовичі, ФАП с. Стрілки, ФАП с. Підмонастир, ФАП с. Лани, ФАП с. Серники, ФАП с. 

Волове, ФАП с. Підгородище, ФАП с. Під’ярків, ФАП с. Селиська, ФАП с. Глібовичі, ФАП с. 

Стоки, ФАП с. Любешка). Чисельність посад Центру складає згідно штатного розпису 48 

ставок. 

Засновником та власником КНП є Бібрська міська рада. 

Місія 

Колектив Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Бібрської міської ради надає якісні послуги первинної медицини 

мешканцям нашої громади з індивідуальним підходом до кожного пацієнта завдяки 

компетентності персоналу, використовуючи досвід та знання.  

Первинна медицина це запорука ефективної системи охорони здоров’я в ОТГ. 

Візія 

КНП первинної-медичної допомоги важливий кожен мешканець і тому принципом 

роботи є «Наш Центр – провідник охорони Вашого здоров’я». 

Цінності 

 - комфортні умови праці; 

 - розвиток знань та вмінь персоналу; 

 -уважність до пацієнтів; 

 - хороше обслуговування; 

http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=43957&what=0
http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=43957&what=0


 - запровадження сучасних методів обстеження; 

 -надання якісних медичних послуг; 

 -профілактика захворювань. 

SWOT-аналіз 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- достатнє охоплення населення приписною компанією  

- активна підтримка громади 

- обрана Медична інформаційна система та програми для 

ведення бухгалтерського обліку  

- затверджена внутрішня документація КНП 

- укладений договір з НСЗУ 

- отримана нова ліцензія 

- участь у міжнародних проектах з метою отримання 

грантової підтримки 

- незавершена оптимізація штату 

- неврегульованість відносин з 

вторинною ланкою 

- слабка матеріально технічна база 

закладів мережі ПМД 

- недостатність або 

невідповідність приміщення 

- відсутність Програм підтримки 

- незабезпеченість в повній мірі 

автотранспортом 

Можливості Загрози 

- продовження капітальних та поточних ремонтів закладів 

первинної ланки 

-  оснащення структурних підрозділів КНП «Центр ПМСД» 

Бібрської міської ради» медичним обладнанням та 

інструментарієм відповідно до табеля оснащення 

- забезпечення амбулаторій сімейної медицини санітарним 

автотранспортом (легкові автомобілі) та їх ремонтів, а 

також фельдшерсько-акушерські пункти (велосипедами 

або скутерами) 

- покращення ситуації із кадрового забезпечення; 

- удосконалення системи профілактичних заходів, 

диспансерного нагляду за хворими 

- проведення якісних профілактичних оглядів дитячого та 

дорослого населення 

- покращення забезпечення пільгових категорій населення 

лікарськими засобами 

- покращення інформаційно-технологічного забезпечення 

структурних підрозділів 

- покращення фінансового забезпечення первинної ланки 

галузі охорони здоров’я 

- відсутність дофінансування з 

громади 

- невирішення питання з ФАПами 

- нестача молодих кадрів 

- низька мотивація працівників для 

роботи та розвитку свої 

професійних здібностей 

 

Операційний план 

Напрямок Дія/захід Термін 

виконання 

Залучені 

партнери  

Показники ефективності 

Кадрове 

забезпечення 

1. Професійна 

підготовка кадрів 

2. Створення 

системи місцевих 

стимулів 

щорічно Працівники 

КНП 

 

Промоція 

здоров’я, 

пропаганда 

здорового 

способу 

життя 

1. Контроль та 

обстеження 

пацієнтів на 

серцево-судинні 

та судинно-

мозкові 

захворювання 

 

 

 

 

щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімейні лікарі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-зменшиться кількість 

ускладнення АГ, таких 

як інфаркти та інсульти 

-зросте рання 

діагностика інфарктів та 

інсультів 

-знизиться інвалідність 

та передчасна смертність 

від АГ та ІХС; 

-повна забезпеченість 

населення 



 

 

 

 

 

 

 

2. Протидія 

захворювання на 

туберкульоз 

 

 

 

 

 

 

 

3. Профілактика 

інфекційних 

захворювань 

 

 

4. Моніторинг 

цукрового та 

нецукрового 

діабету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Профілактика, 

діагностика та 

лікування 

онкологічних 

хвороб 

 

 

 

 

щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щорічно 

 

 

 

 

Працівники 

КНП  

 

 

 

 

 

 

 

 

Медичний 

персонал 

закладу 

 

 

 

 

 

Працівники 

КНП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники 

КНП 

гіпотензивними 

лікарськими засобами на 

пільгових умовах 

 

-збільшення частки 

раннього виявлення 

туберкульозу 

-своєчасна ізоляція і 

стаціонарне лікування 

хворих 

-збільшення заходів з 

попередження розвитку 

даної хвороби 

 

-масове охоплення 

імунізацією мешканців 

 

-достатня профілактика 

найпоширеніших 

інфекційних 

захворювань 

 

-забезпечення ранньої 

діагностики цукрового 

діабету 

 

-постійне проведення 

профілактики цукрового 

діабету 2 типу 

 

-достатнє забезпечення 

хворих на цукровий 

діабет таблетованими 

цукрознижуючими 

препаратами за 

пільговими рецептами 

сімейних лікарів 

 

-збільшення заходів з 

профілактики та 

раннього виявлення 

онкологічних і 

передракових 

захворювань 

-зменшення кількості 

інвалідів внаслідок 

онкозахворювань, 

-продовження тривалості 

та якості життя 

онкологічних хворих 

Лікування 

пільгових 

категорій 

населення 

1. Забезпечення 

визначеної 

категорії хворих 

амбулаторним 

лікуванням на 

пільгових умовах 

щорічно Медичний та 

управлінський 

персонал 

-покращення стану 

здоров`я мешканців 



максимально від 

можливостей 

місцевого 

бюджету 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

структурних 

підрозділів 

1. Проведення 

капітальних та 

поточних 

ремонтів 

структурних 

підрозділів КНП 

2. Розвиток 

інформаційних 

технологій 

3. Придбання 

медичного 

обладнання, 

інструментарію, 

санітарного 

автотранспорту. 

щорічно -ЦПМСД 

-Міська рада 

-меценати 

-гранти, 

мікропроекти 

Значно покращується 

якість ефективність 

медичної допомоги 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 

  



Додаток 2 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 000 від 23.08.2019 

Показники продукту 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини 

Бібрської міської ради на 2019-2022 роки 

№ 

з/п 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії 

програми 

(потреба) 

Етапи виконання 

програми 

Всього за 

період дії 

програми 

(або до 

кінця дії 

програми) 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Показники продукту програми 

1 Надання 

доступної, якісної 

медичної 

допомоги 

населенню ОТГ та 

прилеглих 

населених пунктів 

Осіб 14 287      

2 Проведення 

капітального та 

поточного 

ремонту 

структурних 

підрозділів КНП 

«ЦПМСД», 

всього 

Кількість 

одиниць 
15 2 4 4 5 15 

2.1 -амбулаторії одиниць 2 2 - 1 - 3 

2.2 -медичні пункти 

(ФАП/ФП) 

одиниць 12 1 3 4 4 12 

3 Кількість 

закладів, які 

отримають 

медичне 

обладнання та 

інструменти, 

всього 

одиниць 15 2 4 5 4 15 

3.1 -автоматичний 

аналізатор крові 

одиниць 3 1 1 1 - 3 

3.2 Автоматичний 

аналізатор сечі 

одиниць 3 1 1 1 - 3 

4 Забезпечення 

лікарськими 

засобами 

пільгових 

категорій 

населення, всього 

осіб 949 949 949 949 949 3796 

5 Забезпечення 

структурних 

підрозділів 

автотранспортом 

одиниць 3 - 1 1 1 3 

6 Проведення осіб 50 50 50 50 50 200 



вакцинації проти 

грипу 

підлягаючих 

контингентів 

7 Підвищення рівня 

знань медичних 

працівників 

осіб 35 1 10 10 14 35 

8 Забезпечення 

працівників 

структурних 

підрозділів 

автоматизованими 

робочими 

місцями 

одиниць 9 6 2 1 - 9 

ІІ. Показники ефективності програми 

1 Забезпеченість 

доступною та 

якісною 

медичною 

допомогою 

населення  

% 100 100 100 100 100 100 

2 Питома вага 

відремонтованих 

структурних 

підрозділів від 

тих, які 

потребували 

ремонту, всього 

% 13.3 26.6 26.6 13.3 13.3 100 

2.1 -амбулаторій; % 100 75 - 25 - 100 

2.2 -фельдшерських  

пунктів 

% 16.65 16.65 33.4 16.65 16.65 100 

3 Забезпеченість 

медичним 

обладнанням 

відповідно до 

табелю 

оснащення 

% 70 35 35 - - 100 

4 Забезпеченість 

пільгових 

категорій 

лікарськими 

засобами 

% 100 100 100 100 100 100 

4.1 -онкохворих; % 100 100 100 100 100 100 

4.2 -учасників АТО; % 100 100 100 100 100 100 

4.3 -інші пільгові 

категорії 

% 100 100 100 100 100 100 

5 Забезпеченість 

автотранспортом 

структурних 

підрозділів 

КНП«ЦПМСД» 

відповідно до 

вимог табеля 

оснащення 

% 33.3 - 33.3 33.3 - 66.6 

6 Забезпеченість % 25 35 55 75 85 60 



вакцинацією 

проти грипу 

підлягаючих 

контингентів 

7 Питома вага 

атестованих 

медичних 

працівників, від 

працюючих 

% 87.8 6.0 3.1 - 3.1 100 

8 Питома вага 

забезпеченості 

працівників 

структурних 

підрозділів 

автоматизованими 

робочими 

місцями 

% 70 80 90 100 100 30 

ІІІ. Показники якості програми 

1 Зниження рівня 

загальної 

захворюваності 

населення 

(пропаганда 

здорового 

способу життя) 

% - 2 3 5 5 3.75 

2 Зниження 

смертності осіб 

працездатного 

віку від серцево-

судинної 

патології 

% - 2 3 5 5 3,75 

3 Зниження 

захворювань:  

- - - - -  - 

3.1 -інфарктом 

міокарду 

% - 1 2 3 3 2.25 

3.2 -гострим 

порушенням 

мозкового 

кровообігу 

% - 2 3 5 5 3.75 

4 Зниження 

смертності 

жіночого 

населення від 

раку молочної 

залози 

% - 3 5 8 8 6 

5 Зниження рівня 

інвалідності, в т. 

ч. серед 

працездатного 

населення 

% - 3 3 5 5 4 

6 Зниження 

захворюваності 

грипом серед 

щеплених осіб 

% 20 20 20 30 40 27.5 

7 Покращення 

якості надання 

% 25 25 25 25 25 25 



медичних послуг 

в результаті 

підвищення рівня 

професійної 

освіти медичних 

працівників 

8 Покращення 

якості роботи 

медичних 

працівників, які 

забезпечені 

автоматизованими 

робочими 

місцями 

% 35 35 35 35 35 35 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 


