
Додаток 
до рішення міської ради 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
"Здоров’я громади" на 2022-2024 роки

1. Паспорт
1. Ініціатор розроблення програми Відділ охорони здоров’я та медичного 

забезпечення Тернопільської міської ради 
(надалі Відділ)

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Розпорядження міського голови від 
17.05.2021  № 99 «Про затвердження Плану 
заходів щодо організації роботи по 
складанню прогнозу бюджету 
Тернопільської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки»

3. Розробник програми Відділ охорони здоров’я та медичного 
забезпечення Тернопільської міської ради

4. Співрозробники програми Комунальні некомерційні підприємства 
охорони здоров’я 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ охорони здоров’я та медичного 
забезпечення Тернопільської міської ради

6. Учасники програми Відділ охорони здоров’я та медичного 
забезпечення, комунальні некомерційні 
підприємства галузі охорони здоров’я, 
Державна установа «Тернопільський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб» Міністерства 
охорони здоров’я України, ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ 
України», управління освіти і науки, 
заклади освіти громади

7. Термін реалізації програми 2022-2024 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 
всього тис. грн., у тому числі:

558829,4

Коштів місцевого бюджету 
Тернопільської міської територіальної 
громади, надалі бюджет громади

558829,48.1.
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Аналіз стану здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я свідчить, що 
демографічна ситуація в громаді характеризується стабільністю загальної чисельності 
населення та  народжуваності,  тенденцією до зниження природного приросту населення (з 
+3,8 у 2019 році до 0,86 у 2020 році), та  зростанням загальної смертності населення.

Згідно з даними статистики в структурі основних причин смертності дорослого 
населення перше місце посідають хвороби кровообігу – більше 60%; на другому місці – 
злоякісні новоутворення – більше 20%.; коронавірус став третьою по частоті причиною 
смерті мешканців громади. У порівнянні з 2019 роком на 34 відсотки зросла кількість 
померлих через хвороби дихальних шляхів.

У структурі захворюваності жителів переважають хронічні неінфекційні захворювання, 
які в першу чергу формують структуру смертності населення громади, із яких «левову 
частку» складають хвороби системи кровообігу (захворюваність 5231,0 на 10 тис. населення) 
і злоякісні новоутворення – 286,5 на 10 тис. населення; хвороби органів дихання – 321,4 на 
10 тис. населення; хвороби органів травлення – 184,0 на 10 тис. населення і хвороби кістково 
– м’язової системи – 126,7 на 10 тис. населення.

У загальній статистичній звітності провідними медико – соціальними причинами в 
структурi первинної iнвалiдностi дорослого населення Тернопільської громади тривалий час 
залишаються новоутворення, хвороби системи кровообiгу, травми всіх локалізацій, хвороби 
кістково – м’язової системи. Перше мiсце у причинній структурi первинної iнвалiдностi 
дорослого населення у 2020 році займають новоутворення, їх частка становить – 28,5%, у 
2019р. – 28,7%. За останній рік статистичні дані фіксують зниження первинної інвалідності 
внаслідок онкозахворювань з 273 у 2019 році до 202 у 2020 році. Рiвень первинного виходу 
на iнвалiднiсть внаслiдок новоутворень на 10 тис. дорослого складає 11,4 у 2020р. та 15,6 у 
2019р. Друге мiсце у причинній структурi первинної iнвалiдностi дорослого населення у 
2020 році займають хвороби системи кровообігу, на їх частку припадає 17,8% всiєї первинної 
iнвалiдностi дорослого населення Тернопільської громади (в 2019р. – 19,4%).

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є:
- незадовільний стан здоров’я населення; недостатнє медикаментозне і матеріально-

технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; нераціональна організація системи 
надання медичної допомоги, диспропорція її первинного, вторинного і третинного рівнів;

- подолання нерівності у сфері медичного обслуговування жителів міських та сільських 
пунктів громади, розширення спектру надання медичної послуг сільським жителям громади; 

- брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними; низький рівень 
інформованості про сучасні медичні технології, засоби збереження здоров’я та активного 
дозвілля; недостатня ефективність заходів щодо формування здорового способу життя;

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи 
охорони здоров’я; недостатній розвиток ринку медичних послуг;

- морально та фізично застаріле медичне обладнання;
 - збитковий ліжковий фонд стаціонарів.
Погіршення стану здоров’я зумовлене, насамперед. комплексом не медичних, а 

соціально-економічних та екологічних чинників, способом життя населення. 

3. Визначення мети Програми
 Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення 

здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, 
з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та 
інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медико-
демографічному плані.
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4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування, строки та етапи виконання програми

Необхідність розроблення зумовлена:
 - забезпечення конституційного права кожного громадянина України на охорону 

здоров’я;
 - забезпечення прозорості бюджетного процесу у галузі охорони здоров’я громади, що 

досягається чітко визначеними у Програмі цілями і завданнями, на досягнення яких 
витрачаються бюджетні кошти, підвищенням рівня контролю за результатами виконання 
бюджетних програм;

- управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок 
коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на 
всіх стадіях бюджетного процесу, що досягається застосуванням програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі.

Враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання цін на лікарські засоби та 
медичні вироби, продукти харчування та енергоносії, питання ефективного, раціонального та 
гарантованого фінансування заходів щодо охорони здоров’я населення стає особливо 
актуальним.

Покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я громади, 
оснащення сучасною високо-технологічною апаратурою, лабораторним обладнанням 
дозволить розширити спектр медичних послуг в закладах охорони здоров’я Тернопільської 
міської територіальної громади.

Комплексна програма «Здоров’я громади на 2022 – 2024 роки» спрямована на реалізацію 
пріоритетів у сфері охорони здоров’я щодо профілактики хронічних неінфекційних та 
інфекційних захворювань, задоволення медичних потреб населення громади за найбільш 
значущими в соціально-економічному і медико-демографічному плані захворюваннями та 
покращення якості життя.

Основними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи з модернізації 
системи охорони громади в рамках законодавства України, забезпечення закладів охорони 
здоров'я обладнанням, лікарськими засобами та медичними виробами тощо.

Зважаючи на соціально-економічну ситуацію, інтенсифікацію міграційних процесів та 
фактичний стан здоров'я населення громади комплексна програма «Здоров'я громади на 
2022-2024 роки» буде спрямована на мобілізацію ресурсів органу місцевого самоврядування, 
сил закладів охорони здоров'я, громадських організацій і самого населення на покращення 
тих показників здоров'я, які в першу чергу формують демографічну ситуацію громади, а 
відтак показник здоров'я громади в цілому.

Забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади та 
за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 

Виконання окремих заходів програми здійснюється за рахунок централізованого 
постачання медикаментів, придбаних за кошти державного бюджету та коштів, отриманих 
медичними закладами відповідно до договорів, укладених з Національною службою охорони 
здоров’я  відповідно до Програми медичних гарантій на 2022- 2024 роки. 

Обсяг фінансування Програми визначатиметься виходячи з конкретних завдань та 
реальних можливостей бюджету.

Ресурсне забезпечення Програми
 (тис.грн.)

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання програми
2022 рік 2023 рік 2024 рік

Всього витрат на 
виконання 
програми 

1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів всього, в тому 
числі: 215850,5 198639,3 144339,6 558829,4

бюджет громади 215850,5 198639,3 144339,6 558829,4
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5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:

- створення пацієнтоорієнтованої  системи медичної допомоги;
- збереження здоров'я громадян у похилому віці, подовження активного довголіття;
- скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі соціально значимих;
- забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного фізичного 

середовища у громаді;
- модернізація галузі охорони здоров'я, в тому числі шляхом впровадження інвестицій 

та державно-приватного партнерства.
Виконання Програми дасть можливість:
 Покращити демографічну ситуацію в громаді:
- знизити рівень смертності  до 5 відсотків.
 Удосконалити організаційну структуру системи медичного обслуговування:
- розробити оптимальну для потреб громадян систему профілізації стаціонарних 

лікувальних закладів, привести до належного стану приміщення, у яких вони розташовані, 
оновити медичне устаткування.

 - збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики 
- сімейними лікарями до 60 відсотків

- реалізувати принципи організації та координації лікарем загальної практики - сімейним 
лікарем надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;

- збільшити питому вагу чисельності пацієнтів, які починають та закінчують лікування 
на рівні первинної медичної допомоги; 

- зосередитись на пріоритетному напрямку розвитку охорони материнства та дитинства, 
системі первинної медичної допомоги та інституту сімейного лікаря;

- проводити пропаганду здорового способу життя з метою доведення до свідомості 
мешканців громади необхідність активного рухливого способу життя, занять спортом, 
дотримання правил гігієни, правильного харчування, подолання шкідливих звичок;

- забезпечити щорічне фінансування робіт по проведенню ремонту приміщень 
лікувальних закладів, придбання сучасного обладнання та медикаментів, а також 
забезпечення передбачених законом виплат для медпрацівників на рівні, не нижчому, ніж у 
попередні роки (з врахуванням можливостей місцевого бюджету);

- забезпечити безпеку пацієнтів та медичного персоналу в частині забезпечення належної 
технічної експлуатації ліфтів і забезпечення пожежної безпеки.
 Підвищити якість надання медичної допомоги:
- поліпшити медичну допомогу за допомогою новітніх медичних технологій; 

забезпечити населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення;

- покращити забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній 
власності територіальної громади, діагностичним обладнанням, лікарськими засобами та 
медичними виробами; 

-  забезпечити максимальне охоплення мешканців громади профілактичними оглядами 
з метою раннього виявлення захворювань дорослих та дітей;

- забезпечити виявлення захворюваності на ранніх стадіях та зниження смертності 
населення у працездатному віці на 3 відсотки;

- знизити рівень смертності від захворювань органів кровообігу на 5 відсотків;
- зменшити летальність в стаціонарах від гострого інфаркту міокарда та від інсульту на 

5 відсотків;
- знизити смертність від злоякісних новоутворень на 2 відсотки;
- знизити показник онкозанедбаності на 18 відсотків;
- покращити соціальну підтримку учасників АТО,ООС, членам їх сімей та батькам 

загиблих учасників АТО,ООС.
 Забезпечити функціонування та удосконалити  цілісну систему інформаційного 

забезпечення системи охорони здоров'я в умовах єдиного медичного простору.
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6. Перелік завдань та заходів програми "Здоров‘я громади"на 2022-2024 роки
Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн., у тому числі по 
роках:№ 

п/п

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів програми Виконавці

Строк 
виконан

ня 
заходу,
роки

Джерела 
фінансування

2022 2023 2024

Очікуваний результат

1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я 54289,1 57339,2 60603,4  

1.1.1. Забезпечити 
функціонування єдиного 
електронного медичного 
простору, впровадження 
телемедичних технологій та 
електронного медичного 
документообороту

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
Заклади охорони 

здоров’я 

2022-
2023 

Бюджет
громади

190,0 220,0 1. Завершення інформатизації закладів 
охорони здоров'я
2. Підключення всіх закладів охорони 
здоров'я громади до єдиного. 
електронного медичного простору. 
3. Повний перехід на електронний 
документообіг.

1.1.2. Оптимізація лікувальних 
закладів відповідно до чинного 
законодавства та рішень органів 
місцевого самоврядування 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

2022-
2024 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

 -  -  - Створення ефективної мережі закладів 
охорони здоров’я та забезпечення 
охоплення медичною допомогою 
мешканців громади на 100 відсотків

1.1. Організаційно-
правові засади 
управління 
охороною здоров’я

1.1.3. Забезпечення проведення 
обов’язкових профілактичних 
медичних оглядів працівників 
бюджетної сфери та 
відшкодування їх вартості

Відділ охорони 
здоров’я  та 
медичного 

забезпечення
Заклади охорони 

здоров’я 

2022 – 
2024 

Бюджет 
громади 4406,6 4847,3 5332,0

1. Доведення, покриття обов'язковими 
профілактичними медичними оглядами 
працівників бюджетної  сфери до 100%.
2. Зниження показники рівня питомої 
ваги хворих із запущеними випадкам

1.1.4. Розвиток охорони здоров’я 
в сільських населених пунктах

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення  

2022 – 
2024 

Бюджет
громади

615,5 657,7 705,0 Організація роботи фельдшерських 
пунктів в селах громади для надання 
якісної медичної допомоги жителям сіл

1.1.5. Забезпечення роботи 
позаштатної військово-лікарської 
комісії при Тернопільському 
об’єднаному міському 
територіальному центрі 
комплектування та соціальної 
підтримки

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення

2022 – 
2024 

Бюджет
громади

3172,3 3394,4 3598,1 Забезпечення проведення якісного та 
своєчасного освідчення призовників та 
медичне обстеження 
військовозобов’язаних запасу 
працівниками лікувальних закладів 
громади

1.1.6. Організація належної 
роботи  закладів охорони 
здоров’я. 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
Заклади охорони 

здоров’я 

2022 – 
2024 

Бюджет
громади

45904,7 48219,8 50968,3 Забезпечення  підтримки закладів 
охорони здоров’я, в т.ч. для оплати за  
спожиті комунальні послуги та 
енергоносії 

2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я 15568,7 17049,7 18119,1  
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2.1.1. Забезпечення безоплатного 
та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування 
хворих з трансплантованими 
(пересадженими) органами

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

Заклади охорони 
здоров’я

2022-
2024 

Бюджет
громади

2491,5 2623,5 2754,7 1. Забезпечити покриття потреби 
хворих з трансплантованими 
(пересадженими) органами 
безкоштовними та за пільговою ціною 
лікарськими засобами для 
амбулаторного  не менше 95% потреби

2.1.2. Забезпечення осіб з 
інвалідністю, дітей з 
інвалідністю, інших окремих 
категорій населення медичними 
виробами та іншими засобами, 
згідно чинного законодавства

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
Заклади охорони 

здоров’я

2022-
2024 

Бюджет
громади

2535,0 2687,1 2821,4

1. Забезпечення потреби пацієнтів 
медичними виробами та іншими 
засобами, на рівні не менше 95% 

2.1. Виконання 
соціальних гарантій 
пільгових категорій 
громадян в частині 
безоплатного та 
пільгового відпуску 
лікарських засобів 
за рецептами лікарів

2.1.3. Забезпечення безоплатного 
та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за 
певними категоріями 
захворювань, згідно чинного 
законодавства 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

Заклади охорони 
здоров’я

2022-
2024 

Бюджет
громади

5589,3 5885,3 6220,9

1. Довести показник забезпечення 
лікарськими засобами пільгових 
категорій до 80%.

2.2.1. Забезпечення відповідними 
харчовими продуктами для 
спеціального дієтичного 
споживання хворих на 
фенілкетонурію

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

Заклади охорони 
здоров’я

2022-
2024 

Бюджет
громади

948,4 963,4 1055,6 1. Довести показник забезпечення 
хворих на фенілкетонурію, лікарськими 
засобами та відповідними харчовими 
продуктами для спеціального 
дієтичного споживання до 100%

2.2.2. Забезпечення лікарськими 
засобами хворих на муковісцидоз

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

Заклади охорони 
здоров’я

2022-
2024 

Бюджет
громади

955,8 1006,4 1056,7 1. Довести показник забезпечення 
хворих на муковісцидоз лікарськими 
засобами до 100% потреби 

2.2.3. Забезпечення лікарськими 
засобами хворих на бульозний 
епідермоліз

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
Заклади охорони 

здоров’я

2022-
2024 

Бюджет
громади

285,3 300,4 315,4  Довести показник забезпечення хворих 
на бульозний епідермоліз лікарськими 
засобами до 100 % 

2.2. Забезпечення 
лікарськими 
засобами та 
відповідними 
харчовими 
продуктами для 
спеціального 
дієтичного 
споживання хворих 
на рідкісні 
(орфанні) 
захворювання, 
згідно чинного 
законодавства

2.2.4. Забезпечення лікарськими 
засобами хворих на ювенільний 
ревматоїдний артрит

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
Заклади охорони 

здоров’я

2022-
2024 

Бюджет
громади

622,2 655,1 727,0 Довести показник забезпечення хворих 
на ювенільний ревматоїдний артрит 
лікарськими засобами до 100 % потреби 
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2.2.5.Забезпечення спеціальним 
харчуванням хворих  дітей з 
орфанним захворюванням

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

Заклади охорони 
здоров’я 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

238,9 251,6 264,1 Довести показник забезпечення хворих 
до 100% потреби 

2.3.

Лікування хворих з 
хронічною 
нирковою 
недостатністю

Забезпечення хворих, які 
страждають на ниркову 
недостатність медикаментами 
супроводу при проведенні 
замісної ниркової терапії

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
КНП 

«Тернопільська 
міська комунальна 

лікарня швидкої 
допомоги»

2022-
2024 

Бюджет
громади

1477,5 2229,6 2433,6 Довести показник забезпечення хворих 
на ниркову недостатність процедурою 
гемодіалізу  до 100 % 

2.4

Безкоштовне 
харчування дітей 
малозабезпечених 
сімей та з числа 
внутрішньо 
переміщених осіб

Забезпечення безкоштовним 
харчування дітей 
малозабезпечених сімей та з 
числа внутрішньо переміщених 
осіб

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

КНП 
«Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня»

2022-
2024 

Бюджет 
громади

424,8 447,3 469,7 Довести показник забезпечення 
безкоштовним харчуванням дітей 
малозабезпечених сімей та з числа 
внутрішньо переміщених осіб до 100 % 

3. Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями 5281,5  4309,6 4150,6  

3.1.1. Впровадження методу 
тромболітичної терапії у 
комплексному лікуванні хворих 
із числа пільгових категорій та 
соціально – незахищених верств 
із гострим інфарктом міокарда з 
елевацією сегмента ST 
відповідно до сучасних клінічних 
протоколів медичної допомоги

КНП 
«Тернопільська 

комунальна міська 
лікарня №2» 

2022-
2024

Бюджет
громади

761,5 837,6 921,4  1. Забезпечення до 100% доступність 
тромболітичної терапії при гострому 
інфаркті міокарду жителям громади з 
числа пільгових категорій та соціально 
– незахищених верств.
2. Зниження показника смертності від 
гострого інфаркту жителів громади до 
10% .

3.1. Забезпечення 
проведення 
лікування хворих 
відповідно до 
сучасних клінічних 
протоколів 
медичної допомоги

3.1.2. Забезпечення 
кардіологічних відділень 
лікарень комплектами експрес-
тестів (тест-смужками) для 
визначення Т-тропоніну, Д-
димера для надання медичної 
допомоги хворим із числа 
пільгових категорій та соціально 
– незахищених верств

КНП 
«Тернопільська 

комунальна міська 
лікарня №2» 

2022-
2024 

Бюджет
громади

520,0 572,0 629,2 1. Задовільнити потребу кардіологічних 
відділень закладів охорони здоров’я в 
комплектах експрес-тестів (тест-
смужок) для визначення Т-тропоніну та 
Д-димера .
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3.2. Забезпечення 
лікарськими 
засобами та 
виробами 
медичного 
призначення хворих 
на серцево-судинні 
захворювання

3.2.1. Забезпечення розхідними 
матеріалами для проведення 
ендоваскулярних операцій на 
коронарних судинах серця та 
лікарськими засобами для 
надання медичної допомоги 
хворим із числа пільгових 
категорій та соціально – 
незахищених верств

КНП 
«Тернопільська 

комунальна міська 
лікарня №2» 

2022-
2024 

Бюджет
громади

2600,0 2600,0 2600,0 1. Задовільнити потребу лікарень в 
витратних матеріалах для проведення 
ендоваскулярних операцій на 
коронарних судинах серця та 
лікарськими засобами для цього хворим 
із числа пільгових категорій та 
соціально – незахищених верств на 50 
%

3.3. Пропаганда 
здорового способу 
життя серед 
населення та 
підвищення його 
обізнаності з питань 
профілактики і 
основних проявів 
серцево-судинних і 
мозково-судинних 
захворювань

3.3.1 Залучення засобів масової 
інформації (теле- та радіопередачі, 
преса, відеопокази, санітарні 
бюлетені, пам’ятки тощо) до 
пропаганди зорового способу 
життя та профілактики серцево-
судинних захворювань

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
Заклади охорони 

здоров’я 

2022-
2024 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

 -  -  - 1.Формування у людей знань і вмінь 
самостійно приймати рішення з питань 
збереження і зміцнення свого здоров’я

3.4.1. Забезпечення медичним 
обладнанням спеціалізоване 
кардіологічне відділення КНП 
«Тернопільська комунальна 
міська лікарня №2» 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
КНП 

«Тернопільська 
комунальна міська 

лікарня №2» 

2022-
2023 

Бюджет
громади

900,0 300,0 1. Придбання  обладнання для 
дефібриляції, тимчасової та 
стравохідної електростимуляції, 
зокрема придбання електрокардіографа, 
дефібриляторів.

3.4. Надання в повному 
обсязі 
спеціалізованої 
медичної допомоги 
при гострих 
серцево-судинних 
захворюваннях та 
при мозкових 
інсультах

3.4.2.  Забезпечення медичним 
обладнанням для надання 
медичної допомоги хворим із 
порушеним мозковим 
кровообігом

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
КНП 

«Тернопільська 
комунальна міська 

лікарня №2»

2022 Бюджет
громади

500,0 0 0 1. Придбання обладнання для надання 
медичної допомоги при мозкових 
інсультах  - придбання 
електроенцефалографа. 

4. Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет 2438,6 2587,5 2740,3  

4.1.

Забезпечення 
лікарськими 
засобами хворих на 
цукровий діабет

4.1.1. Забезпечення закладів 
охорони здоров’я аналізаторами 
для визначення рівня глікованого 
гемоглобіну

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення ; 
Заклади охорони 

здоров’я  

2022-
2024 

Бюджет
громади

320,0 352,0 388,0 1. Придбання  6 аналізаторів

4.2. Забезпечення 
лікарськими 
засобами та 
виробами 
медичного 

4.2.1. Забезпечення хворих на 
цукровий діабет 2-го типу 
цукрознижуючими лікарськими 
засобами (таблетовані форми)

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
КНП «Центр 

2022-
2024 

Бюджет
громади

1800,0 1900,0 2000,0 1 Придбання  цукрознижуючих 
лікарських засобів (таблетовані форми) 
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первинної медико-
санітарної 
допомоги» 

призначення хворих 
на цукровий діабет 

4.2.2. Забезпечення дітей  хворих 
на цукровий діабет тест 
смужками та глюкометрами

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
КНП 

«Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня»

2022-
2024 

Бюджет
громади

318,6 335,5 352,3 1. Придбання  тестів смужків та 
глюкометрів  (забезпечення потреби 
близько 90 дітей)

4.3. Забезпечення 
належного рівня 
обізнаності 
населення стосовно 
проблем 
виникнення 
захворювання на 
цукровий діабет 

4.3.1. Забезпечення проведення 
санітарно-просвітницької роботи 
серед населення з питань 
запобігання розвитку 
захворювання на цукровий діабет

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення; 
Заклади охорони 

здоров’я

2022-
2024 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

 -  -  - Покращення профілактичної роботи 
закладами охорони здоров’я з питань 
запобігання розвитку захворювання на 
цукровий діабет

5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб 9860,2 4233,7 773,2  

5.1.1. Забезпечення повного та 
своєчасного охоплення 
профілактичними щепленнями 
цільових груп населення та в разі 
необхідності за епідемічними 
показаннями та згідно з 
календарем щеплень проти 
гепатиту В, дифтерії, правця, 
туберкульозу, поліомієліту, 
кашлюку, кору, епідемічного 
паротиту, краснухи, гемофільної 
інфекції

КНП 
«Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня»;
КНП «Центр 

первинної медико-
санітарної 
допомоги» 

КНП 
«Тернопільська 

комунальна міська 
лікарня №2»

2022-
2024 

0 0 0 1.Забезпечення за рахунок 
централізованого постачання, потреби 
-у  сироватках для імунопрофілактики 
(в тому числі екстреної) інфекційних 
захворювань за епідемічними 
показаннями
- в вакцинах та сироватках для 
імунопрофілактики як за календарем 
щеплень, так і екстреної проти гепатиту 
В, дифтерії, правця, туберкульозу, 
поліомієліту, кашлюку, кору, 
епідемічного паротиту, краснухи

5.1. Удосконалення 
профілактичних та 
протиепідемічних 
заходів щодо 
запобігання 
поширенню 
інфекційних хвороб, 
боротьба з якими 
проводиться 
засобами 
імунопрофілактики

5.1.2.Щорічне проведення 
передсезонної 
імунопрофілактики грипу в 
групах ризику

Заклади охорони 
здоров’я 

2022-
2024 

Бюджет
громади

319,2 339,1 356,1 1.Придбання  засобів 
імунопрофілактики грипу в групах 
ризику  ( не менше 650 осіб на рік). 
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5.1.3. Забезпечення запасу 
антирабічних препаратів, 
ботулістичної, правцевої та 
дифтерійної сивороток на 
випадок епідускладнень,
Проведення необхідних 
лабораторних обстежень та 
відшкодування їх вартості.

КНП 
«Тернопільська 

міська комунальна 
лікарня швидкої 

допомоги» 

КП 
«Тернопільський 

міський 
лікувально-

діагностичний 
центр» 

Державна установа 
«Тернопільський 
обласний центр 

контролю та 
профілактики 

хвороб» 
Міністерства 

охорони здоров’я 
України

2022-
2024 

Бюджет
громади

341,0 374,6 417,1 1. Придбання біля 650 доз антирабічної 
вакцинина рік.

2.  Забезпечити проведення необхідних 
лабораторних обстежень 

5.2.1. Забезпечення  лікарськими 
засобами, виробами медичного 
призначення та засобами 
індивідуального захисту 
медичних працівників та жителів 
громади

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

Заклади охорони 
здоров’я 

2022-2024 Бюджет
громади

8000,0 2200,0 Придбання обладнання, лікарських 
засобів, виробів медичного призначення  
та засобів  індивідуального захисту 

5.2. Здійснення заходів в 
щодо недопущення 
занесення і 
поширення на 
території громади 
випадків 
захворювань, 
спричинених корона 
вірусом CoV-2019 та 
іншими 
небезпечними 
інфекційними 
захворюваннями

5.2.2. Забезпечення  проведення 
діагностування захворювань, 
спричинених коронавірусом 
CoV-2019

Заклади охорони 
здоров’я 

Державна установа 
«Тернопільський 
обласний центр 

контролю та 
профілактики 

хвороб» 
Міністерства 

охорони здоров’я 
України 

2022-2024 Бюджет
громади

1200,0 1320,0 Придбання устаткування, діагностичних 
препаратів,  реагентів для діагностики у 
закладах охорони здоров’я в кількості 5 

одиниць. 

6. Покращення медичної допомоги населенню з онкологічними захворюваннями  
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6.1. Покращення 
медичної допомоги 
населенню з 
онкологічними 
захворюваннями

6.1.1. Забезпечення раннього 
виявлення злоякісних пухлин 
шляхом підвищення 
ефективності профілактичного 
медичного огляду населення та 
диспансерного спостереження 
жителів громади

Заклади охорони 
здоров’я

2022-
2024 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

1. Доведення покриття 
диспансеризацією пацієнтів з 
передпухлинними до 85%
2. Зниження рівня питомої ваги хворих 
із запущеними випадками (IІІ і ІV стадій 
для візуальних локалізацій та  ІV стадії 
на 18 відсотків 

7. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД 160,0 165,0 175,0  

7.1.1. Організація 
флюорографічних обстежень при 
проходженні профілактичних 
медичних оглядів

Заклади охорони 
здоров’я 

2022-
2024 

Проведення  флюорографічних 
обстеженнь декретованих контингентів 
та організованого населення 

7.1. Покращення 
медичної допомоги 
населенню з 
захворюванням на 
туберкульоз

7.1.2. Забезпечення щорічного 
проведення туберкуліно-
діагностики 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
КНП 

«Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня»

2022-
2024 

Бюджет
громади 

160,0 165,0 175,0 Проведення діагностики дітей віком від 
4 до 14 років ( не менше 98 відсотків )

8. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного 
здоров’я населення

1964,0 1912,0 1070,0  

8.1.1. Забезпечення медичним 
обладнанням пологодопоміжних 
та дитячих відділень

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
КНП 

«Тернопільська 
комунальна міська 

лікарня №2»

2022-
2023 

Бюджет
громади

1080,0 940,0 1. Придбання  ультразвукових 
діагностичних комплексів, обладнання 
для спостереження за станом вагітної та 
плоду, обладнання для пологів, 
інтенсивної терапії та спостереження за 
жінками - 8 фетальних моніторів, 8 
ліжок – трансформерів 

8.1. Впровадження 
сучасних 
ефективних методів 
спеціалізованої 
медичної допомоги 
вагітним, роділлям, 
породіллям та 
новонародженим 

8.1.2. Забезпечення пологових 
відділень імунобіологічними 
препаратами та препаратами для 
надання медичної допомоги при 
невідкладних станах

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
КНП 

«Тернопільська 
комунальна міська 

лікарня №2»

2022-
2024 

Бюджет
громади

884,0 972,0 1070,0 1. Надання медичної допомоги при 
невідкладних станах близько 400осіб на 
рік.

9. Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю 6300,0 2933,7 3129,4  

9.1. Проведення 
активної роботи 
щодо попередження 
зростання 
інвалідності серед 
дітей та дорослого 
населення, 

9.1.1. Здійснення заходів щодо 
профілактики інвалідності серед 
дітей та дорослих, поліпшення 
організації медичної допомоги 
особам з інвалідністю шляхом 
забезпечення їм рівного доступу 
до надання медичної допомоги та 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення; 
Заклади охорони 

здоров’я 

2022-
2024 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

 -  -  - Покращення здоров’я та зниження 
показників інвалідності серед дітей та 
дорослих працездатного віку до 5 %
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реабілітації, просвітницької 
роботи серед населення з питань 
профілактики інвалідності та 
здорового способу життя

запровадження 
найбільш 
ефективних заходів 
щодо їх 
профілактики 9.1.2. Вдосконалення в 

організації роботи з 
профілактики інвалідності за 
рахунок використання досягнень 
медичної науки, сучасних 
медичних та організаційних 
технологій і підготовки 
кваліфікованих спеціалістів

1. Повне покриття тематичними 
курсами з сучасних методів організації 
роботи, направлених на профілактику 
інвалідностей всіх лікарів громади

9.2. Проведення 
реабілітації та 
відновного 
лікування осіб з 
інвалідністю та 
дітей з інвалідністю

9.2.1. Проведення реабілітації та 
відновного лікування осіб з 
інвалідністю та дітей з 
інвалідністю на базі стаціонарних 
закладів охорони здоров’я

Заклади охорони 
здоров’я

2022-
2024 

Бюджет
громади

2000,0 2500,0 2800,0 Проведення реабілітації більше 300 осіб 
на рік 

9.3. Забезпечення 
закладів охорони 
здоров'я засобами 
підвищення доступу 
для пацієнтів з 
особливими 
потребами

9.3.1.Проведення робіт по 
забезпеченню закладів охорони 
здоров'я засобами підвищення 
доступу для пацієнтів з 
особливими потребами

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення  
Заклади охорони 

здоров’я 

2022-
2023 

Бюджет
громади

4000,0 120,0  -  Обладнання  закладів охорони здоров'я 
засобами підвищення доступу для 
пацієнтів з особливими потребами, 
встановлення двох зовнішіх ліфтів у 
закладах та 3 підйомники для 
інвалідних візків 

9.4. Покращення 
надання медичної 
допомоги особам з 
інвалідністю та з 
числа пільгових 
категорій населення

9.4.1. Проведення діагностичного 
обстеження  на  комп’ютерному 
томографі осіб з інвалідністю та з 
числа пільгових категорій 
населення

КП 
«Тернопільський 

міський 
лікувально – 

діагностичний 
центр» 

2022-
2024 

Бюджет
громади

300,0 313,7 329,4 Проведення обстежень більше 250 осіб 
на рік  

10. Розвиток трансплантології 2600,0 0 0

10.1 Забезпечення 
надання 
спеціалізованої 
медичної допомоги 
особам з 
незворотніми 
захворюваннями 
розвитку шляхом  
трансплантології в 
закладах охорони 
здоров’я громади

10.1.1 Проведення заходів по 
забезпеченню можливостей 
надання медичної допомоги 
особам з незворотніми 
захворюваннями розвитку 
шляхом  трансплантології 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення;

КНП 
«Тернопільська 

комунальна міська 
лікарня№2»

2022 Бюджет
громади

2600,0 0 0 Придбання обладнання,зокрема апарату 
штучної вентиляції легень, апарату для 
плазмофорезу, апарату для  коагуляції 
під час операції та набір операційних 
інструментів.

11. Розвиток стоматологічної допомоги 9278,1 11036,8 12429,0  

11.1. Проведення 
зубопротезування 
пільгових категорій 
громадян

11.1.1. Забезпечення 
зубопротезування (за винятком 
протезування з дорогоцінних 
металів, кераміки, 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

2022-
2024 

Бюджет
громади

2200,0 2660,0 3192,0 Забезпечення протезування біля 300осіб.



13

металокераміки, цільнолитих, 
металопластмаси, 
нітріттитанового покриття, 
бюгельного протезування, 
імплантів) пільгових категорій 
громадян (крім учасників 
АТО,ООС). Відшкодування 
вартості проведеного 
зубопротезування

забезпечення 

КНП 
«Тернопільська  
стоматологічна 

поліклініка» 

11.2. Забезпечення 
надання 
невідкладної, 
лікувальної, 
хірургічної 
стоматологічної 
допомоги пільговим 
верствам дорослого 
населення громади

11.2.1. Надання стоматологічної 
допомоги у повному об’ємі (до 
закінчення лікування даного 
захворювання) надається:
 Інвалідам війни І групи 
 Інвалідам I   групи загального 
захворювання
 Реабілітованим та потерпілим 
від  репресій особам

КНП 
«Тернопільська  
стоматологічна 

поліклініка» 

2022-
2024 

Бюджет
громади

2256,0 2707,2 3248,6 Надання допомоги більше 220 особам 
на рік

11.3. Збереження 
стоматологічного 
здоров’я населення

11.3.1. Проведення 
профілактичного огляду, санації 
порожнини рота призовникам  та 
резервістам,
вагітним жінкам
за маловитратними технологіями

КНП 
«Тернопільська  
стоматологічна 

поліклініка» 

2022-
2024 

Бюджет
громади

1,5 1,8 2,2 Надання комплексу лікувально-
профілактичних заходів біля 700 особам 
на рік 

11.4.1.Надання невідкладної 
стоматологічної, терапевтичної 
та хірургічної стоматологічної 
допомоги у повному об’ємі 
дитячому населенню за 
маловитратними технологіями

КНП 
«Тернопільська 

міська   
стоматологічна 
поліклініка №1» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

3620,6 4367,8 4586,2 Забезпечення надання комплексу 
лікувально-профілактичних заходів 
щодо оздоровлення ротової порожнини 
та запобігання стоматологічним 
захворюванням дитячому населенню 
громади 

11.4. Збереження 
стоматологічного 
здоров’я дитячого 
населення

10.4.2 Надання ортодонтичного 
лікування для пільгових 
категорій дітей (дітей- 
сиріт,дітей, позбавлених 
батьківського піклування,дітей з 
інвалідністю, дітей багатодітних 
та малозабезпечених сімей, дітей 
сімей учасників АТО,ООС)

КНП 
«Тернопільська 

міська   
стоматологічна 
поліклініка №1» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

1200,0 1300,0 1400,0 Проведення ортодонтичного лікування 
не менше 2400  дітей  

12. Покращення медичної допомоги постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС  223,2  245,5  270,0  ,0  97,0  101,0  135,0

12.1. Проведення 
лікування, 
оздоровлення та 
реабілітації осіб, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

12.1.1. Проведення лікування, 
оздоровлення та реабілітації осіб, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
Заклади охорони 

здоров’я 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

 223,2  245,5  270,0 Покращення стану здоров’я біля 20 осіб 
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13. Покращення медичної допомоги учасникам АТО,ООС, членам їх сімей та батькам загиблих учасників 
АТО,ООС

3531,6 4036,1 4633,1

13.1.1. Забезпечення 
безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів учасників 
АТО,ООС, членів їх сімей та 
батьків загиблих учасників 
АТО,ООС

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення; 
КНП «Центр 

первинної медико-
санітарної 
допомоги» 

КНП 
«Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня»

2022-
2024 

Бюджет 
громади

220,0 230,0 266,0 Задоволення потреби учасників  
АТО,ООС, членів їх сімей та батьків 
загиблих учасників АТО,ООС - біля 700 
осіб 

13.1.2. Забезпечення 
безкоштовного медичного 
обстеження та лікування  
учасників АТО,ООС, членів їх 
сімей та батьків загиблих 
учасників АТО,ООС 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення  
Заклади охорони 

здоров’я 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

441,6 468,1 491,5 Забезпечення потреби жителів громади 
– учасників АТО,ООС, членів їх сімей 
та батьків загиблих учасників АТО,ООС 
- понад 50 осіб   

13.1.3. Забезпечення проведення 
реабілітаційного лікування 
учасників АТО,ООС , членів їх 
сімей та батьків загиблих 
учасників АТО,ООС  на базі 
КНП «Міська комунальна 
лікарня №3»

КНП «Міська 
комунальна 
лікарня №3» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

80,0 90,0 100,0 Проведення реабілітаційного лікування 
учасників АТО,ООС, членів їх сімей та 
батьків загиблих учасників АТО,ООС 
біля 20 осіб 

13.1.4. Забезпечення проведення 
ендопротезування учасників 
АТО,ООС

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення  
Заклади охорони 

здоров’я

2022-
2024 

Бюджет 
громади

1050,0 1160,0 1270,0 Забезпечення безоплатним 
ендопротезуванням  не менше 10 осіб 

13.1. Покращення 
медичної допомоги 
учасникам 
АТО,ООС, членам 
їх сімей та батькам 
загиблих учасників 
АТО,ООС

13.1.5. Забезпечення 
безкоштовною стоматологічною 
допомогою та проведення 
пільгового зубопротезування (за 
винятком протезування з 
дорогоцінних металів, кераміки, 
металокераміки, імплантів) 
учасників АТО,ООС, членів їх 
сімей та батьків загиблих 
учасників АТО,ООС.
Відшкодування вартості 
проведеного зубопротезування

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 

КНП 
«Тернопільська 
стоматологічна 

поліклініка» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

 1740,0  2088,0 2505,6 Задоволення потреби  понад 170 
учасників АТО,ООС, членів їх сімей та 
батьків загиблих учасників АТО,ООС  у 
стоматологічній допомозі та 
зубопротезуванні 
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13.1.6. Забезпечення проведення 
періодичних профілактичних 
оглядів учасників АТО,ООС,  
членів їх сімей та батьків 
загиблих учасників АТО,ООС  не 
рідше, ніж раз на рік

Заклади охорони 
здоров’я 

2022-
2024 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

 -  -  - Проведення періодичних 
профілактичних оглядів  не менше 1500 
осіб

14. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги 2500,00 2650,0  

14.1. Подальший 
розвиток інституту 
сімейного лікаря в  
шляхом створення 
мережі закладів 
сімейної медицини

14.1.1. Розширення мережі 
амбулаторій загальної практики-
сімейної медицини в нових 
мікрорайонах міста

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення; 
КНП «Центр 

первинної медико-
санітарної 
допомоги» 

2023-
2024 

Бюджет 
громади

2500,0 2650,0 Відкриття 2 амбулаторій у нових 
мікрорайонах (Варшавський та 
Північний)  

15. Зміцнення здоров’я дітей 8166,7 8746,5 9271,3  

15.1. Покращення 
організації медичної 
допомоги дітям та 
підліткам

15.1.1. Забезпечення організації 
медичної допомоги дітям у 
навчальних закладах

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення
КНП 

«Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня»
Управління освіти 

і науки 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

8166,7 8746,5 9271,3 Своєчасне надання медичної допомоги 
дітям в навчальних закладах 

16. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців 
громади

1205,0 1325,0 1460,0  

16.1. Забезпечення 
лікарськими 
засобами та 
виробами 
медичного 
призначення 
мешканців громади

16.1.1. Забезпечення лікарськими 
засобами та виробами медичного 
призначення мешканців громади 
під час звернення за медичною 
допомогою у травмпункт 
закладів охорони здоров’я 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення  
КНП 

«Тернопільська 
міська комунальна 

лікарня швидкої 
допомоги»

2022-
2024 

Бюджет 
громади

1205,0 1325,0 1460,0 Забезпечення потреби травмпункту в 
лікарських засобах та виробах 
медичного призначення до 100 відсотків

17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 94983,8 80219,0 22865,2  
17.1

.
Облаштування 
закладів охорони 
відповідно до 
вимог чинного 
законодавства

17.1.1. Проведення 
капітального ремонту та 
реконструкції приміщень 
КНП «Тернопільська міська 
комунальна лікарня швидкої 
допомоги» 

КНП 
«Тернопільська 

міська 
комунальна 

лікарня швидкої 
допомоги» 

2022-
2023 

Бюджет 
громади

4586,6 1500,0 ---  Проведення капітальних ремонтів у 
відділеннях та харчоблоку закладу.
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17.1.2. Проведення 
капітального ремонту та 
реконструкції, добудови 
приміщень КНП 
«Тернопільська комунальна 
міська лікарня №2

КНП 
«Тернопільська 

комунальна 
міська лікарня 

№2» 

2022-
2023 

Бюджет 
громади

14300,0 11500,0 --  Проведення капітальних ремонтів у 
відділеннях та поліклініки закладу.

17.1.3. Проведення 
капітального ремонту, 
реконструкції приміщень 
КНП «Міська комунальна 
лікарня №3» 

КНП «Міська 
комунальна 
лікарня №3» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

2465,9 6041,4 2330,0 Проведення капітальних ремонтів у 
відділеннях та поліклініки закладу.

17.1.4. Проведення 
капітального ремонту та 
реконструкції приміщень 
КНП «Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня» 

КНП 
«Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

7985,9 28000,0 7000,0 Проведення капітальних ремонтів у 
відділеннях, поліклініки закладу та 
капітального  ремонт даху 
приміщення по вул. Клінічна,1.

17.1.5. Проведення 
капітального ремонту та 
реконструкції приміщень КП 
«Тернопільський міський 
лікувально-діагностичний 
центр» 

КП 
«Тернопільський 

міський 
лікувально-

діагностичний 
центр» 

2022 Бюджет 
громади

1713,1 Проведення реставрації поліклініки 
закладу.

17.1.6. Проведення 
термомодернізації та 
капітального ремонту 
приміщень КНП «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» 

КНП «Центр 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги» 

2022 Бюджет 
громади

2749,3 Термомодернізація приміщень 
закладу за адресою вул. 
Острозького, 6. 

17.1.7. Проведення 
капітального ремонту 
приміщень КНП 
«Тернопільська 
стоматологічна поліклініка» 

КНП 
«Тернопільська  
стоматологічна 

поліклініка» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

3486 2730,0 350,0 Проведення капітального ремонту 
стоматологічних кабінетів, 
зубопротезної лабораторії та даху 
поліклініки. 

17.1.8. Проведення 
капітального ремонту 
приміщень КНП 
«Тернопільська міська 
стоматологічна 
поліклініка№1» 

приміщень КНП 
«Тернопільська 

міська 
стоматологічна 
поліклініка №1» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

750,0 480,0 200,0 Проведення капітального ремонту 
кабінетів та коридору поліклініки. 

17.1.9. Проведення поточних 
ремонтів приміщень закладів 
охорони здоров’я

Заклади охорони 
здоров’я 
громади

2022-
2023 

Бюджет 
громади

400,0 200,0 -- Приведення облаштування закладів 
охорони здоров’я до вимог чинних 
нормативних актів 

17.2
.

Придбання 
обладнання, 
м’якого та 

17.2.1. Дооснащення 
медичним та іншим 
обладнанням КНП 

КНП 
«Тернопільська 

міська 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

24170,0 5700,0 1570,0 Придбання не менше 7 одиниць 
обладнання. 
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«Тернопільська міська 
комунальна лікарня швидкої 
допомоги» відповідно до 
табеля оснащення

комунальна 
лікарня швидкої 

допомоги» 

17.2.2. Дооснащення 
медичним та іншим 
обладнанням, в тому числі 
автомобілями, КНП 
«Тернопільська комунальна 
міська лікарня №2» 
відповідно до табеля 
оснащення

КНП 
«Тернопільська 

комунальна 
міська лікарня 

№2»

2022-
2024 

Бюджет 
громади

7450,0 8580,0 1700,0 Придбання не менше 21 одиниць 
обладнання.

17.2.3. Дооснащення 
медичним та іншим 
обладнанням, в тому числі 
автомобілями, КНП «Міська 
комунальна лікарня №3» 
відповідно до табеля 
оснащення

КНП «Міська 
комунальна 
лікарня №3» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

5740,0 4257,5 4100,0 Придбання не менше 32 одиниць 
обладнання. 

17.2.4. Дооснащення 
медичним та іншим 
обладнанням, в тому числі 
автомобілями, КНП 
«Тернопільська міська 
комунальна дитяча лікарня» 
відповідно до табеля 
оснащення

КНП 
«Тернопільська 
міська дитяча 
комунальна 

лікарня» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

6565,0 3650,0 3920,0 Придбання не менше 5 одиниць 
обладнання.

17.2.5. Забезпечення 
медичним обладнанням КП 
«Тернопільський міський 
лікувально-діагностичний 
центр» відповідно до табеля 
оснащення

КП 
«Тернопільський 

міський 
лікувально-

діагностичний 
центр» 

2022-
2023 

Бюджет 
громади

3537,5 1062,2 --  Придбання не менше 17 одиниць 
обладнання.

17.2.6. Дооснащення 
медичним обладнанням КНП 
«Тернопільська  
стоматологічна поліклініка» 
відповідно до табеля 
оснащення

КНП 
«Тернопільська 
стоматологічна 

поліклініка» 

2022-
2024 

Бюджет 
громади

913,0 997,9 1095,2  Придбання не менше 16 одиниць 
обладнання.

твердого 
інвентарю

17.2.7. Дооснащення 
медичним обладнанням КНП 
«Тернопільська  міська 
стоматологічна поліклініка 
№1» відповідно до табеля 
оснащення

КНП 
«Тернопільська  

міська 
стоматологічна 
поліклініка №1» 

2022-
2023 

Бюджет 
громади

350,0 120,0  Придбання не менше 5 одиниць 
обладнання.
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17.2.8. Забезпечення 
оновлення м’якого та 
твердого інвентарю  закладів 
охорони здоров’я

Заклади охорони 
здоров’я

2022-
2024 

Бюджет 
громади

2630,0 600,0 600,0 Забезпечення потреб закладів 
охорони здоров’я в немедичних 
меблях та м’якому  інвентарі.

17.3
.

Заходи 
протипожежної 
безпеки та інші 
заходи безпеки

17.3.1. Забезпечення 
безпечного перебування 
пацієнтів у закладах охорони 
здоров’я 

Відділ охорони 
здоров’я та 
медичного 

забезпечення 
Заклади охорони 

здоров’я

2022-
2023 

Бюджет 
громади

5191,5 4800,0 0 Придбання  протипожежного 
інвентаря, оснащення пожежною 
сигналізацією, системою 
оповіщення, обладнання аварійним 
та евакуаційним освітленням 

Усього за Програмою 215850,5 198639,3 144339,6



7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається на Відділ 
охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської  міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної 
соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в 
ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми. Впродовж терміну 
виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання 
диференційованого підходу до виконання основних заходів. 

Основними функціями Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення в частині 
виконання заходів Програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;
- організація моніторингу реалізації заходів Програми;
- аналіз виконання програмних заходів;
- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і 

доповнень до Програми;
Після закінчення встановленого строку виконання Програми Відділ охорони здоров’я та 

медичного забезпечення складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його 
на розгляд до Тернопільської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж 
у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання. 

Міський голова                                                                                                       С.В.Надал


