Додаток
№
п/п

Назва напрямку
Строк
діяльності
Перелік заходів
Джерела
Виконавці
виконання
(пріоритетні
програми
фінансування
заходу
завдання)
5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб
5.2. Здійснення заходів в
5.2.1.
Забезпечення
Відділ охорони
2022-2024
Бюджет
щодо недопущення
лікарськими засобами,
здоров’я та
громади
занесення і
виробами
медичного
медичного
поширення на
призначення
та
забезпечення
Заклади охорони
території громади
засобами
здоров’я
випадків
індивідуального
захворювань,
захисту
медичних
спричинених корона працівників та жителів
вірусом CoV-2019 та громади
іншими
небезпечними
інфекційними
захворюваннями
8. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного
здоров’я населення
8.1. Впровадження
8.1.2. Забезпечення
Відділ охорони
2022-2024
Бюджет
сучасних ефективних пологових відділень
здоров’я та медичного
громади
методів
імунобіологічними
забезпечення
спеціалізованої
препаратами та
КНП «Тернопільська
медичної допомоги
препаратами для
комунальна міська
вагітним, роділлям,
надання медичної
лікарня №2»
породіллям та
допомоги при
новонародженим
невідкладних станах
8.2.1.Забезпечення
Відділ охорони
2022 рік
Бюджет
підтримки й
здоров’я та медичного
громади
відновлення
забезпечення ТМР;
психічного,
КНП «Тернопільська
психологічного та
комунальна міська
соціального здоров'я
лікарня №2»
жінкам після пологів,
відчуття соціальної

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн., у тому числі по
роках:
2022

5860,2
4000,0

1964,0
584,0

300,0

2023

Очікуваний
результат

2024

4233,7
2200,0

773,2

1912,0

1070,0

972,0

1070,0

Придбання
обладнання,
лікарських
засобів,
виробів
медичного
призначення
та засобів
індивідуально
го захисту

1. Надання
медичної
допомоги при
невідкладних
станах
близько
400осіб на рік.
Забезпечити
видачу
пам’ятної
медалі"Народ
женому у
Тернополі"
всім дітям,
народженим у

захищеності, адаптації
до фізичного та
соціального
середовища,
спрямованості на
суспільну справу,
культуру громади забезпечення видачі
пам’ятної
медалі"Народженому
у Тернополі"
16. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців
громади
16.1. Забезпечення
16.1.2. Забезпечення
лікарськими
лікарськими засобами
засобами та
та виробами
Відділ охорони
виробами медичного медичного
здоров’я та медичного
призначення
призначення закладів
Бюджет
забезпечення
2022
громади
охорони здоров’я
Заклади охорони
громади в умовах
здоров’я громади
воєнного стан
відповідно до
потреби.

Міський голова

громаді

5205,0
4000,0

Сергій НАДАЛ

1325,0

1460,0
Своєчасне
надання
медичної
допомоги
населенню
громади та
потерпілим
внаслідок
воєнних дій .

