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Про Програму місцевих стимулів для
медичних працівників Куликівського
району на 2018-2020 роки
З метою забезпечення медичних закладів району лікарями, поліпшення
стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої
медичної допомоги як на первинному, так і на вторинному рівні, орієнтованих
на інтегрований підхід до вирішення медико-санітарних потреб окремих
громадян, родин та громади вцілому, відповідно до Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я» та керуючись пунктом 16
частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму місцевих стимулів для медичних працівників
Куликівського району на 2018-2020 роки (далі - Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації:
2.1. Забезпечити організацію виконання Програми;
2.2. В районних бюджетах на 2018-2020 роки передбачати фінансування
видатків на виконання заходів Програми у межах фінансових можливостей
відповідного бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань.
Заступник голови
районної ради

Ю.Г. Крепосний

СХВАЛЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 18 грудня 2017 року № 643

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сімнадцятої сесії районної
ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року № 220

ПРОГРАМА
місцевих стимулів для медичних працівників
Куликівського району на 2018-2020 роки

смт Куликівка
2017 рік

ПАСПОРТ
Програми місцевих стимулів для медичних працівників
Куликівського району на 2018-2020 роки
1.

Назва: Програма місцевих стимулів
Куликівського району на 2018-2020 роки.

для

медичних

2.

Підстава для прийняття Програми: Закони
законодавства України про охорону здоров'я»
самоврядування в Україні».

працівників

України «Основи
та «Про місцеве

3. Державний замовник або координатор: Куликівська районна державна
адміністрація.
4. Державні замовники-співвиконавці: комунальний заклад «Куликівська
центральна районна лікарня» Куликівської районної ради Чернігівської
області, комунальний заклад «Куликівський центр первинної медикосанітарної допомоги» Куликівської районної ради Чернігівської області.
5. Відповідальні виконавці Програми: Куликівська районна державна
адміністрація, КЗ «Куликівська ЦРЛ» Куликівської районної ради, КЗ
«Куликівський ЦПМСД» Куликівської районної ради.
6. Учасники Програми: Медичні заклади району.
7. Строк реалізації Програми: 2018-2020 роки.
8. Етапи виконання: 2018 р., 2019 р., 2020 р.
9. Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки районного бюджету:
2024,0 тис. грн, в тому числі з районного бюджету 2024,0 тис. грн
10. Контроль за виконанням: Постійна комісія районної ради з гуманітарних
питань.
11. Звітність: КЗ «Куликівська ЦРЛ» Куликівської районної ради щорічно до
01 лютого звітує постійній комісії районної ради з гуманітарних питань.

Програма місцевих стимулів для медичних працівників
Куликівського району на 2018-2020 роки
1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,
та обґрунтування необхідності їх розв’язання
Одним із основних завдань органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх
громадян медичного обслуговування.
На 01.10.2017 року в районі проживало 16673 жителя, в т.ч. 8692 особи
працездатного віку, 5505 - пенсійного віку та 2566 – дітей до 18 років.
Демографічна ситуація в районі складна, смертність значно перевищує
народжуваність, щорічно реєструється зменшення населення. За 2013-2017
роки убуток населення склав 2253 осіб, в тому числі 380 осіб працездатного
віку (народилося 516 немовлят, а померло 1928 осіб). За 10 років (2007 -2017
роки) населення району зменшилося на 5294 жителя.
Сучасний стан процесу відтворення в районі характеризується як глибока
демографічна криза. Причини цієї кризи формувались протягом багатьох років,
але пусковою у перехідний період стала глибока і затяжна економічна криза, в
якій опинилась Україна.
Разом із тим, потребує покращення кваліфікаційний рівень працівників
медичної галузі у відповідності до сучасних вимог надання медичних послуг.
Нагальною потребою є омолодження кадрового потенціалу, адже в районі
працює 28 лікарів, показник забезпечення лікарями становить 16,7 на 10 тис.
населення при середньому по районах - 20,5, обласному - 35,3, по Україні -37,9.
Серед працюючих лікарів: 14 пенсійного віку, що становить - 50%; 2 лікарі важкохворі; 1 лікар – зовнішній сумісник, який працює на 0,25 посади і
проживає в м.Чернігові. Жодного лікаря немає у Вересоцькій СЛА.
Дефіцит лікарських кадрів і в центральній районній лікарні. Лікарні
потрібні: онколог, нарколог, терапевти та педіатри.
Однак, низькі заробітна плата та соціальний захист медичних працівників
стають перешкодою в залученні молодих фахівців до роботи в галузі.
Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів,
спрямованих на розв’язання проблем та підвищення ефективності медицини в
цілому.
Прийняття Програми сприятиме забезпеченню медичних закладів району
лікарями, поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу
до кваліфікованої медичної допомоги як на первинному, так і на вторинному
рівні, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико-санітарних
потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.
2. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного

функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної
медичної допомоги.
3. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
1. Створення умов для ефективного функціонування в районі галузі
медицини.
2. Забезпечення медичних закладів лікарями.
3. Підвищення соціального захисту медичних працівників.
4. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
4. Шляхи та способи розв’язання проблем
Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно:
1. Скоординувати діяльність органів місцевого самоврядування і
виконавчої влади та закладів охорони здоров’я для виконання заходів
Програми.
2. Підвищити статус медичного працівника шляхом заохочень до роботи на
місцях.
3. Здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації медичних
працівників.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється з районного бюджету, а також за
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. В
районному бюджеті щорічно передбачити видатки на фінансування заходів,
пов’язаних з реалізацією Програми (згідно Розділу 9). Розпорядниками
виділених коштів є КЗ «Куликівська ЦРЛ» та КЗ «Куликівський ЦПМСД».
6. Строки виконання Програми
Строки виконання Програми: 2018-2020 роки.
7. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація заходів, передбачених Програмою, за час її дії дасть змогу
забезпечити медичні заклади району лікарями, поліпшити стан здоров’я
населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги
як на первинному, так і на вторинному рівнях.
8. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань.

9. Заходи Програми місцевих стимулів для медичних працівників Куликівського району на 2018-2020 роки
№
п/п

1

2

3

4

Зміст заходів Програми

Навчання сільської молоді в вищому
медичному навчальному закладі за
контрактом з оплатою їх навчання за
рахунок місцевого бюджету

Відповідальні за виконання

Куликівська районна державна

Строки
виконання
(роки)
2018-2020

Джерело
фінансування
Районний
бюджет

2018-2020

Районний
бюджет
Районний
бюджет

100

30

35

35

786

252

262

272

2018-2020

Районний
бюджет

750

240

250

260

2018-2020

Районний
бюджет

89

24

30

35

2018-2020

Районний
бюджет

89

24

30

35

2018-2020

Районний
бюджет

55

15

20

20

2018-2020

Районний
бюджет

55

15

20

20

1030
994

321
309

347
335

362
350

2024

630

682

712

адміністрація, районна рада,

КЗ «Куликівська ЦРЛ» Куликівської
районної ради
КЗ «Куликівський ЦПМСД»
Куликівської районної ради
Забезпечення житлом молодих спеціалістів Куликівська районна державна
адміністрація, районна рада,
/лікарів/ - придбання житла.
КЗ «Куликівська ЦРЛ» Куликівської
Найом (оренда житла), виплата грошової
районної ради
компенсації за піднайом (найом) жилих
приміщень та безплатне користування
КЗ «Куликівський ЦПМСД»
житлом відповідно до чинного
Куликівської районної ради
законодавства України
Встановлення та виплата додаткової
Куликівська районна державна
адміністрація, районна рада,
заохочувальної надбавки в розмірі 50%
посадового окладу протягом першого року КЗ «Куликівська ЦРЛ» Куликівської
районної ради
роботи молодим лікарям, які прийшли
КЗ «Куликівський ЦПМСД»
працювати в заклади охорони здоров’я
Куликівської районної ради
Надання одноразової грошової допомоги
Куликівська районна державна
адміністрація, районна рада,
молодим спеціалістам /лікарям/, лікарям
КЗ «Куликівська ЦРЛ» Куликівської
загальної практики сімейної медицини в
районної ради
розмірі п’яти посадових окладів, з
укладанням трудового договору на термін КЗ «Куликівський ЦПМСД»
не менше 5-ти років
Куликівської районної ради

2018-2020

Орієнтовні обсяги фінансування
за роками виконання, тис. грн
Всього
2018
2019
2020
100
30
35
35

Всього:
-

по КЗ «Куликівська ЦРЛ»
по КЗ «Куликівський ЦПМСД»

Разом:

Заступник голови райдержадміністрації

О.В. Баглай

