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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» _________ 2020 року                                                                  № ______ 

 

 

Про затвердження Програми  

розвитку галузі охорони здоров'я  

на 2021-2025 роки 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, пунктом 22 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення»,  Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-

2025 роки, що додається. 

 

2. Включити Програму розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-

2025 роки до Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021-2023 роки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до функціональних обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Бондарь 35 83 16 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради міста 

Кропивницького  

«___» _________ 2020 року № _______ 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

розвитку галузі охорони здоров’я  
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І. Загальні положення 

Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки (далі – 

Програма) спрямована на реалізацію положень Конституції України  та Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо 

забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги, запровадження 

нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони 

здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя. 

Медичну допомогу населенню міста надають 11 закладів охорони 

здоров’я.  

Чисельність наявного населення міста Кропивницького станом на 

01.01.2020  року становила 233 820 осіб.  

У 2019 році показник народжуваності на 1 000 населення знизився в 

порівнянні з 2018 роком і становить 10,9  (11,3)  (обл. показник за 2018 рік – 

7,4). В абсолютних числах кількість новонароджених у 2019 році - 2 580, тоді 

як у 2018 році народжено 2 680 дітей. 

У 2019 році в місті померло 2 663 жителів, що на 1,1% менше ніж у 

2018 році, показник загальної смертності на 1000 населення становить 11,3 

проти 11,4 у 2018 р (обл. показник за 2018 рік – 16,3). Природний приріст 

населення залишається від'ємним: у 2019 році становить (- 0,4),   у 2018 році-  

(–0,1). За причинами смерті, як і в попередні роки, на першому місці 

знаходяться хвороби системи кровообігу – 65,3% (2018 рік – 64,2%). На 

другому місці - смертність від злоякісних новоутворень – 19,1% (2018 рік – 

20,6%), на третьому місці – травми та отруєння – 6,2%, у 2018 році третє місце 

займали хвороби органів травлення– 4,5%.  

У 2019 році в порівнянні з 2018 роком спостерігається зниження 

показників поширеності та захворюваності  серед населення міста. 

У структурі поширеності захворювань серед дорослого населення  у 2019 

та 2018 роках на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу,  на 

другому - хвороби органів дихання  (у 2018 році –ІІІ місце) і на третьому – 

хвороби органів травлення  (у 2018 році - ІІ місце). 

У структурі захворюваності  дорослого населення  у 2019 та 2018 роках 

на першому місці знаходяться хвороби системи органів дихання,  на другому  

протягом двох років – травми та отруєння  і на третьому – хвороби сечостатевої 

системи  (у 2018 році – хвороби системи кровообігу). 

У структурі поширеності захворювань серед підлітків у 2019 та 2018 році 

на першому місці знаходяться хвороби органів дихання,  на другому протягом 

останніх двох років -  хвороби ока і на третьому – хвороби ендокринної системи 

( у 2018р. ІІІ місце займали хвороби кістково-м’язової системи). 

У структурі первинної захворюваності серед підлітків   на першому місці 

у 2019 та 2018 році знаходяться хвороби органів дихання, у 2019 році на 

другому  місці  -  хвороби ендокринної системи  та хвороби органів травлення 

(у 2018 році - хвороби кістково-м’язової системи), і на третьому місці у 

2019 році – хвороби вуха ( у 2018р.  – травми та отруєння). 

У структурі поширеності та первинної  захворюваності серед дітей від 0-

14 років  протягом 2019 та 2018 років на першому місці залишаються хвороби 

органів дихання; на другому по поширеності - хвороби ока, а по захворюваності 
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– хвороби вуха і на третьому місті у  2019 році по поширеності знаходяться 

хвороби органів травлення (у 2018 році ІІІ місце займали хвороби ендокринної 

системи), а по захворюваності два останні роки  третє місце займають 

інфекційні та паразитарні хвороби. 

Протягом 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

в структурі інфекційної захворюваності всього населення по місту відбулися 

зниження захворюваності. Показники імунізації населення міста порівняно з 

аналогічним періодом минулого року в цілому покращились: найбільше 

перевиконання плану на 9,4% по вакцинації  проти дифтерії  в порівнянні з 

2018 роком,  по ревакцинації – проти кору на 65,7%.  

Загальна кількість відвідувань в поліклініку за 2019 рік зменшилась на 

10,5% і становить  1 576 703  відвідувань (в 2018 році 1 760776). На одного 

жителя припадає  6,8 відвідувань. Кількість відвідувань хворих вдома 

зменшилась на 84,9% і становить 31 594 (208128  у 2018 році), що на одного 

жителя припадає 0,1 відвідування. Показник виявлення захворювань при 

профоглядах дорівнює 15,7% серед усіх оглянутих  (2018 рік – 16,7%).  

Кількість ліжок денного стаціонару на кінець 2019 року становить 

472 ліжка, на яких проліковано 11552 хворих (2018 - 12 725), що на 9,2% менше 

ніж у 2018 році. Показник пролікованих на 10 тис. населення зменшився на 

8,7% і становить 497,3 (2018р – 544,9) (обласний показник 2019 року – 544,4). 

Ліжковий фонд складає  1 000 ліжок, забезпеченість ліжками на 10 000 

населення становить 43,1 проти 42,8 в 2018 році. Проліковано 34738   (2018р. –

35419) хворих, що на 1,9% менше минулого року, проведено хворими 327 428 

(2018р. – 330 765) ліжко-днів, що на 3 337 ліжко-днів менше ніж за 2018 рік. 

Середня тривалість перебування на ліжку становить 9,4 дні    (2018р. – 9,3).  

Летальність по ЗОЗ міста за 2019 рік зменшилась на 5,3% і становить  1,8 

(2018 рік – 1,9). Протягом 2019 року в стаціонарах міста померло 625 (2018р. – 

665) хворих. 

Всі заклади охорони здоров'я підписали договори з Національною 

службою здоров'я міста та перейшли на новий механізм фінансування «гроші 

ходять за пацієнтом». 

ІІ. Головні проблеми розвитку галузі 

Основними проблемами в місті, на розв’язання яких спрямована 

Програма, є: 

погіршення  загального  стану  здоров’я  населення міста;  

виявлення хвороб на пізніх стадіях; 

недостатній рівень кадрового забезпечення медичним персоналом 

закладів охорони здоров'я; 

недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення  закладів 

охорони здоров'я; 

незадовільний санітарно-технічний стан будівель закладів охорони 

здоров'я. 
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ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення  населення якісною, ефективною, 

своєчасною та доступною медичною допомогою шляхом надання лікувальних, 

профілактичних та реабілітаційних послуг як передумова підвищення 

показників якості та тривалості життя. 

IV. Основні завдання та заходи щодо реалізації пріоритетів 

розвитку галузі 

Для досягнення визначеної мети мають бути вирішені основні завдання 

Програми, а саме: 

Стратегічні цілі Кропивницького госпітального округу: 

збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя 

та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності; 

забезпечення реалізації права громадян на отримання медичних послуг 

відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» у межах програми медичних гарантій; 

забезпечення ефективного використання фінансових, трудових та 

матеріальних ресурсів у закладах охорони здоров'я; 

створення єдиного медичного простору шляхом інтеграції та взаємодії 

різних рівнів надання медичної допомоги населенню; 

збільшення доступності сучасних медичних технологій для різних верств 

населення. 

модернізація мережі закладів охорони здоров'я з метою проведення їх 

функціональних потужностей (кадрового потенціалу, матеріально-технічного 

оснащення) до рівня визначених вимог з урахуванням реальних потреб 

населення у медичних послуг; 

забезпечення закладів медичними працівниками відповідного 

кваліфікаційного рівня; 

підвищення престижу праці медичного працівника; 

оновлення та модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров'я, приведення в належний стан будівель лікувальних закладів; 

забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними 

лікарськими засобами, виробами медичного призначення, вакцинами та 

витратними матеріалами; 

запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 

телемедицини; 

впровадження сучасних інноваційних методів діагностики та лікування; 

покращення профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих 

на найбільш поширені соціально-значимі хвороби. 

Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку. 
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V. Очікувані результати виконання Програми  
 

Очікуваними результатами реалізації Програми: 

покращення демографічних показників (припинення природного 

скорочення чисельності населення, зниження рівня дитячої смертності, 

недопущення випадків материнської смертності); 

зниження загального коефіцієнту смертності населення, у тому числі від 

інфекційних захворювань та захворювань на соціально-значимі хвороби; 

оснащення закладів охорони здоров'я відповідно до затверджених 

Міністерством охорони здоров'я України медико-технологічних документів 

(табель оснащення); 

100-відсоткова укомплектованість медичними працівниками закладів 

охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості; 

ефективне використання матеріально-технічних, кадрових та фінансових 

ресурсів; 

збільшення середньо очікуваної тривалості життя на 2 роки; 

100 % медикаментозне забезпечення хворих; 

поліпшення стану здоров'я дітей та підлітків, зниження рівня їх 

інвалідизації; 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності від серцево-

судинних та судинно-мозкових захворювань, злоякісних новоутворень. 

 

 VІ. Контроль за виконанням Програми 
 

Контроль  за  виконанням Програми  здійснюється  управлінням  охорони  

здоров’я Міської ради міста Кропивницького. 

Основні форми контролю щодо реалізації заходів та досягнення 

показників Програми: 

щомісячна звітність керівників закладів охорони здоров'я комунальної 

власності міста про стан виконання відповідних заходів Програми та надання 

управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького інформації 

про хід її виконання; 

щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях 

колегії управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького. 

 

 

 

Начальник управління охорони 

здоров’я Міської ради міста  

Кропивницького                                                                     Оксана МАКАРУК  


