УКРАЇНА

Р І Ш ЕНН Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 14 липня 2016 року

№ 371

Про затвердження перспективного
плану заходів щодо модернізації та
оптимізації галузі охорони здоров'я
м. Кіровограда на 2016-2018 роки
Керуючись ст. 49 Конституції України, підпунктом 2 п. «б» ст. 32 та
ст. 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постановою
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про
затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками
у розрахунку на 10 тис. населення», наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 01 лютого 2016 року № 51 «Про затвердження Методики щодо
забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на
10 тис. населення», розпорядженням голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 05 квітня 2016 року № 138-р «Про забезпечення
стаціонарними лікарняними ліжками медичних закладів області»,
п. 10 Заходів щодо виконання міського бюджету у 2016 році, затверджених
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 22 лютого
2016 року № 106, з метою впровадження нових підходів з організації роботи
закладів охорони здоров'я комунальної власності міста, покращення
доступності та ефективності медичного обслуговування населення
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити перспективний план заходів щодо модернізації та
оптимізації галузі охорони здоров'я м. Кіровограда на 2016-2018 роки
(додається).
2. Доручити управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської
ради:
1) здійснити організаційні заходи щодо модернізації та оптимізації
галузі охорони здоров'я в місті Кіровограді;
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2) продовжити широку інформаційно-роз'яснювальну роботу з
населенням міста, медичними працівниками, депутатами, громадськими
організаціями щодо необхідності проведення заходів з удосконалення міської
галузі охорони здоров'я.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до
розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова

Бондарь 24 45 11

А. Райкович

ЗАТВЕДЖЕНО
Рішення
виконавчого
комітету
Кіровоградської

міської

ради
14 липня 2016
№ 371
Перспективний план заходів щодо модернізації та оптимізації
галузі охорони здоров'я м. Кіровограда на 2016-2018 роки
1.
Оптимізація мережі, структури, ліжкового фонду, штатної
чисельності працівників медичних закладів міста відповідно до потреб
громади, фінансового забезпечення та законодавчої бази:
1.1. Поетапне приведення ліжкового фонду стаціонарів закладів
охорони здоров'я міста у відповідність із затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024
нормативом забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у
розрахунку на 10 тис. населення з урахуванням рівня захворюваності
та потреб населення:
І етап – до 01.07.2016 року
1) КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»:
скорочення 5 інфекційних ліжок для дорослих;
перепрофілювання 10 неврологічно-судинних ліжок на 10 ліжок
неврологічних – відновного лікування
ІІ етап – до 01.10.2016 року
1) КЗ «Кіровоградська міська лікарня
допомоги»:
скорочення 25 ліжок: 10 хірургічних
5 гнійних хірургічних
5 урологічних
5 офтальмологічних;

швидкої

2) ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна
Міністерства охорони здоров'я України»:
скорочення 20 ліжок: 10 хірургічних
10 неврологічних

частина

ІІІ етап – до 15.12.2016 року
1) КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»:
скорочення 55 ліжок: 20 пульмологічних

медичної

№

19
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10
кардіологічних
10 гастроентерологічних
10 ендокринологічних
5 інфекційних для дітей;
2) Пологовий будинок № 1:
скорочення 20 ліжок для вагітних та породіль;
3) Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни»:
скорочення 20 гінекологічних ліжок
1.2. Відкриття ліжок денного стаціонару:
1) КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» - 50 ліжок:
20 пульмологічних
10 кардіологічних
10 гастроентерологічних
10 ендокринологічних;
2) ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна
Міністерства охорони здоров'я України» – 20 ліжок:
10 хірургічних
10 неврологічних

частина

№

19

До кінця 2016 року
1.3. Створення відділення судинної патології на базі
комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомоги» шляхом проведення капітального ремонту
приміщення та
переведення 50 ліжок з комунального закладу
«Центральна міська лікарня м. Кіровограда»
І квартал 2017 року
1.4. Створення відділення відновного лікування неврологічного
профілю для учасників АТО та інших пільгових категорій населення
м. Кіровограда на 25 ліжок на базі приміщення неврологічного
відділення стаціонару № 2 комунального закладу «Центральна міська
лікарня м. Кіровограда»
До кінця 2017 року

1.5. Створення міського пологового будинку на 160 ліжок з
функціями перинатального центру другого рівня
До кінця 2016 року
1.6. Прийняття у власність територіальної громади м.
Кіровограда державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» та його
інтеграція у мережу лікувально-профілактичних закладах комунальної
власності міста
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До кінця 2016 року

1.7. Створення амбулаторного відділення гемодіалізу на базі
одного з лікувально-профілактичних закладів комунальної власності
міста шляхом проведення відповідної реконструкції та ремонту
приміщень за рахунок коштів інвесторів та у разі співфінансування з
державного та обласного бюджетів
Протягом 2016-2017 років
1.8. Розширення
мережі
амбулаторій
–
відокремлених
структурних підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги
Протягом 2016-2018 років
1.9. Виведення ортопедичних відділень міської стоматологічної
поліклініки № 1 та стоматологічної поліклініки № 2 в госпрозрахункові
відділення
До кінця 2017 року
2.
Активне запровадження нових амбулаторних форм надання
медичної допомоги (денні стаціонари, стаціонар удома, хірургія одного
дня тощо) з використанням сучасних медичних технологій
2016-2018 роки
3.
Відкриття сучасного діагностичного центру шляхом
залучення інвестора з встановленням комп’ютерного томографа та
іншого діагностичного обладнання на базі комунального закладу
«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
І півріччя 2016 року
4.
Створення відомчого житла для медиків-переселенців та
лікарів-молодих спеціалістів шляхом проведення реконструкції
нежитлового приміщення пологового будинку № 1 (виготовлена
проектно-кошторисна документація) у разі співфінансування з
державного бюджету
До кінця 2018 року
5.
Запровадження електронного
первинній ланці охорони здоров'я

реєстру

пацієнтів

на

До кінця 2016 року
6.
Реалізація енергозберігаючих технологій, запровадження
альтернативних видів опалення в лікувально-профілактичних закладах
міста
Протягом 2016-2018 років
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Начальник управління охорони здоров'я
Кіровоградської міської ради
Макарук

О.

