
       ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Рішення виконавчого комітету 

                          Кіровоградської міської ради 
                                                                      «14» травня 2013 № 247 

 
План заходів  

щодо удосконалення галузі охорони здоров’я у місті Кіровограді 
на 2013-2015 роки, визначених Національним планом дій на 2013 рік 
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава», затвердженим указом Президента України 
 від 12 березня  2013 року № 128/2013 

 
1. Розмежування первинного і вторинного рівнів медичної допомоги:   
1) cтворення на базі існуючої мережі закладів охорони здоров’я 

комунальної власності міста центрів первинної медико-санітарної 
допомоги шляхом розмежування функцій первинної та вторинної медичної 
допомоги з відповідною зміною найменувань,  функцій, та внесенням змін 
до установчих документів згідно з чинним законодавством, а саме на базі 
5-ої міської поліклініки - комунального закладу «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» та на базі комунального закладу 
«Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» - комунального 
закладу «Центр первинної медико - санітарної допомоги № 2                       
м. Кіровограда»  

                                                                              І півріччя   2013 року 
 

2) приведення штатних розписів комунального закладу «Центр 
первинної  медико - санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» та 
комунального закладу «Центр первинної  медико - санітарної допомоги   
№ 2 м. Кіровограда» у відповідність із нормативами, затвердженими 
Міністерством охорони здоров’я України 

 
                                                                                 ІІІ квартал   2013 року 

 
3) інвентаризація обладнання закладів охорони здоров’я, що надають 

первинну та вторинну медичну допомогу (із визначенням якісного стану, 
інтенсивності використання тощо) 

                                                                              
І півріччя 2013 року 

 
4) впровадження електронного реєстру пацієнтів, придбання 

комп’ютерної техніки, сертифікованих програмних продуктів, створення 
локальних мереж для його функціонування  

2013-2015 роки 
 

5) дооснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до 
табеля матеріально-технічного оснащення, шляхом перерозподілу коштів 



 2 

передбачених по галузі «Охорона здоров’я» на 2013 рік по бюджету 
розвитку та залучення  інших джерел фінансування 

 
2013-2015 роки 

 
6) розширення мережі амбулаторій – відокремлених структурних 

підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги 
 

2013 -2015 роки 
 

2. Удосконалення вторинного рівня надання медичної допомоги в          
м. Кіровограді: 

1) виведення ортопедичних відділень міської стоматологічної 
поліклініки № 1 та стоматологічної поліклініки № 2, які фінансуються з 
загального   фонду   міського   бюджету   в   госпрозрахункові   
ортопедичні відділення 

 
          2013-2014 роки 

 
2) приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я 

комунальної власності міста у відповідність із потребами населення 
шляхом скорочення 30 дублюючих ліжок цілодобових стаціонарів та 
перепрофілювання 35 ліжок цілодобових стаціонарів в ліжка денного 
стаціонару 

 
І півріччя 2013 року 

 
3) створення відділення паліативної допомоги на 25 ліжок на базі 

комунального закладу «Центральна міська лікарня  м. Кіровограда» за 
адресою: Фортеця, 21 

 
 2013-2014 роки 

 
4) приведення штатної чисельності працівників закладів охорони 

здоров’я комунальної власності міста у відповідність із нормативами, 
затвердженими Міністерством охорони здоров’я України 

 
Протягом 2013 року 

 
3. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я 

комунальної власності міста шляхом перепідготовки лікарів за 
спеціальністю «Загальна практика – сімейної медицини» та 
укомплектування первинної ланки надання медичної допомоги 

 
 2013-2015 роки 
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4. Розроблення та винесення на розгляд Кіровоградської міської 
ради проекту Міської програми «місцевих» стимулів медичних 
працівників та розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини на 2013-2017 роки, якою передбачити забезпечення 
молодих спеціалістів належними умовами праці, відомчим житлом та інші 
стимулюючі заходи 

 
ІІІ квартал   2013 року 

 
5. Постійне вивчення досвіду реалізації реформ  в пілотних і 

непілотних регіонах та врахування  напрацювань при проведенні 
перетворень в галузі охорони здоров'я м. Кіровограда 

          2013-2015 роки 
 
6. Проведення постійної інформаційно-роз'яснювальної  роботи 

серед населення щодо стратегії реформ системи  охорони здоров'я та 
основних шляхів її реалізації         

          2013-2015 роки 
 
 
 
Начальник управління охорони здоров'я  
Кіровоградської міської ради                            О.Макарук 


