
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

    РІШЕННЯ 
45 сесія  8 скликання 

 
26 червня 2020  року                                                                          № 2926                                                           
 
Про затвердження Програми  
надання комплексної послуги  
соціально- медичної  допомоги  
незахищених категорій населення 
 із  групи ризику  на 2020 -2022 роки. 
 
     Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»; статті 17 Закону України «Про основи 
соціального захисту бездомних  осіб і безпритульних дітей»  від 2 червня 
2005 року № 2623-IV зі змінами з метою покращання стану  комплексного 
соціально-медичного обслуговування незахищених категорій населення  із 
групи ризику  та розглянувши подання КНП «Баранівської ЦРЛ», 
враховуючи рекомендації постійних комісій,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити Програму надання комплексної послуги соціально -
медичної  допомоги незахищених категорій населення  із групи ризику  на 
2020-2022 роки (далі -Програма), що додається. 
 
 2. Рекомендувати Довбишській та Дубрівській об’єднаним 
територіальним громадам та Першотравенській селищній раді  розробити та 
затвердити на адміністративних територіях  аналогічні Програми. 
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.), постійну комісію 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). та першого заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Кокітко Н.В.  
 
 
Міський голова                                                         А.О. Душко  



                                               
 

        
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
       рішення 45 сесії 8 скликання  міської ради 
                               від   26.06.2020  року    № 2926               
 

 
Програма надання комплексної послуги соціально- медичної  допомоги 
незахищених категорій населення із групи ризику  на 2020 -2022 роки. 

 
Розділ І. 

Загальна характеристика Програми 
 

1 Ініціатор розроблення Програми КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» 

2 Розробник Програми КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» 

3 Співрозробники Програми Баранівська міська рада 
4 Відповідальний виконавець 

Програми 
КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» 

5 Учасники Програми КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» 

     Управління соціального захисту 
     населення Баранівської міської ради 

Баранівська міська рада 
КНП  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 
 6 Терміни реалізації Програми 2020-2022 роки 

7 Мета Програми Визначення основних завдань та 
розроблення конкретних заходів їх 
реалізації для надання комплексної 
послуги соціально- медичної  допомоги 
незахищених категорій населення в 
період тимчасового перебування в 
медичному закладі  КНП «Баранівська 
центральна районна лікарня» 8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 
567,0 тис. грн.  

9 Основні джерела фінансування 
Програми 

Кошти бюджету ОТГ 

 



 
 
 
 
 
 

Розділ ІІ 
Визначення проблеми, аналіз причин виникнення проблеми та 
обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення  і 
виконання Програми 
 
 Створення системи соціально- медичних послуг особам, які 
перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, є 
необхідною в умовах реформування галузі охорони здоров’я. 
 Надання комплексу медичних послуг направлене на поліпшення або 
відтворення стану здоров’я та повернення до повноцінного життя осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги. Щорічно в відділеннях КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» для покращення стану здоров’я перебуває близько 30 осіб, які 
перебувають ускладних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги.Термін перебування соціально- незахищених осіб з групи ризику 
становить в середньому 21 день( терапевтичне, неврологічне та хірургічне 
відділення).Харчування та лікування таких пацієнтів здійснювалося за 
рахунок бюджетних коштів; засоби особистої гігієни закуповувались за 
кошти благодійників. В бюджеті лікарні не передбачено витрат на лікування 
та харчування таких групу осіб із групи ризику. 
 

Розділ ІІІ. Мета Програми 
Метою прийняття Програми є реалізація надання комплексної послуги 

соціально- медичної  допомоги незахищених категорій населення в період 
тимчасового перебування в медичному закладі. 

 
Розділ IV. Завдання Програми 

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та реалізація 
на території громади державної політики прав і свобод, передбачених 
Конституцією України та чинним законодавством для соціально- 
незахищених груп населення,  що перебувають в складних життєвих 
обставинах  комплексу соціально- медичних послуг  для даної групи ризику в 
період тимчасового перебування в медичному закладі. 
 



V. Заходи Програми 
 1. Фінансування комплексної послуги соціально- медичної  допомоги 
цільової групи незахищених груп населення,  що перебувають в складних 
життєвих обставинах  ( надання необхідного харчування,  кошти на лікарські 
засоби та витратні матеріали, засоби догляду та гігієни відповідно до потреб). 
                                                                              Баранівська міська рада   
                                                                              Термін  упродовж 2020 року 

 
2. Організація високоякісних медичних послуг в умовах стаціонару та 

надання належної амбулаторно-поліклінічної допомоги. 
                                                                           КНП«Баранівська ЦРЛ» 
                                                                         КНП «Баранівський ЦПМСД» 
                                                                         Термін  упродовж 2020 року 
 
3. Забезпечення оформлення документів в установлені терміни для 
скорочення термінів перебування цільової групи в лікувальній установі. 
                                                                        Управління соціального захисту 
                                                             населення Баранівської міської ради  
                                                             КНП «Баранівський ЦПМСД»                                                    
                                                                 Термін  упродовж 2020 року 

 
VI. Цільові групи 

 осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах із груп ризику. 
- особи, шо втратили  житло  або  права  на  його використання; 
- особи, які страждають на психічні розлади;  
- особи, хворі на наркоманію та хронічний алкоголізм;  
 - недієздатні та обмежено дієздатні особи;  
- особи похилого віку та інваліди. 
 

VІІ. Пріоритетні напрями реалізації Програми та результативні 
показники. 

Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями 
реалізації: 
У соціально-економічній сфері: 

- забезпечення надання комплексу соціальних послуг, передбачених  
чинним законодавством для цільові групи осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах із груп ризику; 
- взаємодія  усіх рівнів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, органів 
охорони здоров’я з метою вирішення та розв'язання соціально-побутових 
проблем осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
У медичній сфері: 

- надання комплексної послуги соціально- медичної  допомоги цільової  
групи незахищених груп населення,  що перебувають в складних життєвих 



обставинах  період тимчасового перебування в медичному закладі. 
 

VІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування 
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Баранівської ОТГ із залученням інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством. 

Середній термін перебування осіб даних категорій  на ліжку в 
відділеннях лікарні становить 21день. Вартість середнього ліжко-дня в 
відділеннях складає ( з урахуванням харчування та лікування): 

- терапевтичне -231грн.70 коп. 
- хірургічне -372 грн.17 коп. 
- неврологічне- 265 грн.0коп. 

 Орієнтовна середня вартість перебування в лікарні - 300грн.0коп. 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми –189,0 тис. грн. щорічно. 
Загальний обсяг фінансування 2020-2022рр.-567,0 тис. грн. 
 

 
 
 
    Секретар ради                                                           О.В. Самчук  
 

Кількість 
осіб 

Вартість комплексного пакету 
послуги на одну особу в день, 

грн. 
 

Витрати на 
21день на 1 
особу, грн. 

Витрати на 
рік, грн 

30 300,0 6300,0 189000,0 
Усього  

2020-2022 рр 
  567000,0 


