
 

 

 
Додаток  

 

 
№ 

п/п Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 
Виконавці 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн., у тому числі по 

роках: 

Очікуваний 

результат 

 

 
2022 2023 2024 

1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я 58543,3 57339,2 60603,4  
1.1. Організаційно-правові 

засади управління 

охороною здоров’я 

1.1.4. Розвиток охорони 
здоров’я в сільських 

населених пунктах 

Відділ охорони 
здоров’я та медичного 

забезпечення   

2022 – 2024  Бюджет 
громади 

910,6 657,7 705,0 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 

7131,4 3394,4 3598,1 Забезпечення проведення 
якісного та своєчасного 
освідчення призовників 
та медичне обстеження 

військовозобов’язаних 
запасу працівниками 
лікувальних закладів 
громади 

11. Розвиток стоматологічної допомоги 11290,2 11036,8 12429,0  
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 

Відділ охорони здоров’я 
та медичного 
забезпечення  

 
КНП «Тернопільська  

стоматологічна 

поліклініка»  

2022-2024  Бюджет 
громади 

2619,1 2707,2 3248,6 Надання допомоги більше 
220 особам на рік 

 

11.4. Збереження 
стоматологічного 

11.4.1.Надання 
невідкладної 

КНП «Тернопільська 
міська   стоматологічна 

2022-2024  Бюджет 
громади 

5269,6 4367,8 4586,2 
 

Забезпечення надання 
комплексу лікувально-



 

 

здоров’я дитячого 
населення 

 

стоматологічної, 
терапевтичної та 

хірургічної 
стоматологічної 
допомоги у повному 
об’ємі дитячому 
населенню за 
маловитратними 
технологіями 

поліклініка №1»  профілактичних заходів 
щодо оздоровлення 

ротової порожнини та 
запобігання 
стоматологічним 
захворюванням дитячому 
населенню громади 

13. Покращення медичної допомоги учасникам бойових дій, які брали безпосередню участі у заходах, необхідних 

для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України 

3531,6 4036,1 4633,1  

13.1. Покращення медичної 
допомоги учасникам 
бойових дій, які брали 
безпосередню участі у 
заходах, необхідних 

для забезпечення 
оборони України, 
захисту безпеки 
населення та інтересів 
держави у зв’язку з 
військовою агресією 
Російської Федерації 
проти України та сімей 

загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць 
України 

13.1.1. Забезпечення 
безоплатного та 
пільгового відпуску 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів 

бойових дій, які брали 
безпосередню участі у 
заходах, необхідних для 
забезпечення оборони 
України, захисту безпеки 
населення та інтересів 
держави у зв’язку з 
військовою агресією 

Російської Федерації 
проти України та сімей 
загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць 
України 

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  
біля 700 осіб  

  

13.1.2. Забезпечення 
безкоштовного 

медичного обстеження 
та лікування  учасників 
бойових дій, які брали 
безпосередню участі у 
заходах, необхідних для 
забезпечення оборони 
України, захисту безпеки 
населення та інтересів 
держави у зв’язку з 

військовою агресією 
Російської Федерації 
проти України та сімей 

Відділ охорони здоров’я 
та медичного 

забезпечення   
Заклади охорони 

здоров’я  

2022-2024  Бюджет 
громади 

441,6 468,1 491,5 Забезпечення потреби 
понад 50 осіб    



 

 

загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць 

України 

  

13.1.3. Забезпечення 
проведення 
реабілітаційного 
лікування учасників 
бойових дій, які брали 
безпосередню участі у 

заходах, необхідних для 
забезпечення оборони 
України, захисту безпеки 
населення та інтересів 
держави у зв’язку з 
військовою агресією 
Російської Федерації 
проти України та сімей 

загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць 
Українина базі КНП 
«Міська комунальна 
лікарня №3» 

КНП «Міська 
комунальна лікарня №3»  

2022-2024  Бюджет 
громади 

80,0 90,0 100,0 Проведення 
реабілітаційного близько 
20 осіб  

  

13.1.4. Забезпечення 
проведення 
ендопротезування 

учасників бойових дій, 
які брали безпосередню 
участі у заходах, 
необхідних для 
забезпечення оборони 
України, захисту безпеки 
населення та інтересів 
держави у зв’язку з 

військовою агресією 
Російської Федерації 
проти України та сімей 
загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць 
України 

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  

  

13.1.5. Забезпечення 
безкоштовною 

стоматологічною 
допомогою та 
проведення пільгового 

Відділ охорони здоров’я 
та медичного 

забезпечення  
КНП «Тернопільська 

стоматологічна 

2022-2024  Бюджет 
громади 

 1740,0   2088,0  2505,6  Задоволення потреби  
понад 170 осіб  



 

 

зубопротезування (за 
винятком протезування з 

дорогоцінних металів, 
кераміки, 
металокераміки, 
імплантів) учасників 
бойових дій, які брали 
безпосередню участі у 
заходах, необхідних для 
забезпечення оборони 

України, захисту безпеки 
населення та інтересів 
держави у зв’язку з 
військовою агресією 
Російської Федерації 
проти України та сімей 
загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць 

УкраїниВідшкодування 
вартості проведеного 
зубопротезування 

поліклініка»  

  13.1.6. Забезпечення 
проведення періодичних 
профілактичних оглядів 
учасників бойових дій, 
які брали безпосередню 

участі у заходах, 
необхідних для 
забезпечення оборони 
України, захисту безпеки 
населення та інтересів 
держави у зв’язку з 
військовою агресією 
Російської Федерації 

проти України та сімей 
загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць 
України не рідше, ніж 
раз на рік 

Заклади охорони 
здоров’я  

2022-2024  Не потребує 
фінансування 

   Проведення періодичних 
профілактичних оглядів  
не менше 1500 осіб 

17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 88717,5 80219,0 22865,2  

 

17.2. 

Придбання 

обладнання, м’якого 

та твердого 

інвентарю 

17.2.1. Дооснащення 

медичним та іншим 

обладнанням КНП 

«Тернопільська міська 

КНП «Тернопільська 

міська комунальна 

лікарня швидкої 

допомоги»  

2022-2024  Бюджет 

громади 

17903,7 5700,0 1570,0 Придбання не менше 7 

одиниць обладнання.  



 

 

комунальна лікарня 

швидкої допомоги» 

відповідно до табеля 

оснащення 

          

 

 

 

Міський голова                                                                                                          Сергій НАДАЛ 

 


