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1. Загальні положення 

Обласну Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 
здоров’я Хмельницької обласної ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблено 
для покращення надання послуг у сфері охорони здоров’я відповідно до законів 
України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства 
з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, “Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення” та інших нормативно-правових 
актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров’я. 

Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості 
надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню Хмель-
ницької області, внутрішньо переміщеним особам, пацієнтам, постраждалим 
унаслідок воєнних дій, військовослужбовцям, покращення матеріально-техніч-
ної бази, забезпечення роботи мережі обласних закладів охорони здоров’я у 
надзвичайних ситуаціях та необхідністю створення сприятливих умов для 
здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області. 

Одним з основних заходів упровадження реформи фінансування системи 
охорони здоров’я є реорганізація комунальних медичних закладів у повноцінні 
суб’єкти господарської діяльності – комунальні некомерційні підприємства та 
укладання договорів за програмою медичних гарантій з Національною службою 
здоров’я України. 

В умовах переходу на нові умови фінансування для забезпечення повно-
цінного функціонування некомерційних комунальних підприємств необхідні 
кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медика-
ментів та перев’язувальних засобів, оплати послуг та інше. 

2. Мета і основні завдання Програми 

Метою Програми є досягнення максимально можливого рівня здоров’я 
жителів області, внутрішньо переміщених осіб, пацієнтів, постраждалих унаслі-
док воєнних дій, військовослужбовців незалежно від їх віку, статі, соціального 
статусу, підвищення якості та ефективності спеціалізованої медичної допомоги, 
забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я. 
В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охо-
рони здоров’я необхідно забезпечити потреби населення в усіх видах спеціалі-
зованої допомоги. Прийняття Програми створює правові засади для запровад-
ження фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету. 

Основними завдання Програми є поліпшення стану здоров’я усіх верств 
населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності та смертності. 

3. Шляхи та способи розв’язання проблем 

Досягнення мети та завдань Програми передбачається шляхом форму-
вання та налагодження ефективного функціонування системи надання насе-
ленню доступної і високоякісної спеціалізованої допомоги, поліпшення фінан-
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сового забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької 
обласної ради – учасників та виконавців Програми. А саме: 

проведення відповідних заходів щодо реалізації сталої відповіді на 
епідемію туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/ СНІДу; 

проведення ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями; 

проведення заходів, спрямованих на запобігання і лікування серцево-
судинних та судинно-мозкових захворювань серед населення області; 

активізація профілактичного напряму дій щодо боротьби з серцево-су-
динними, онкологічними захворюваннями, захворюваннями населення соціаль-
но значущими захворюваннями; 

забезпечення утримання закладів охорони здоров’я з поетапним оновлен-
ням матеріально-технічної бази; 

забезпечення надання своєчасної сучасної невідкладної допомоги та осна-
щення закладів охорони здоров’я необхідним для її надання медичним облад-
нанням; 

підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здо-
рового способу життя з широким використанням сучасних технологій та 
засобів масової інформації; 

спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань на 
ранніх стадіях та проведення їх ефективної профілактики на функціональній 
стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін. 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за 
рахунок коштів обласного бюджету, інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством, згідно з додатком до Програми “Заходи обласної програми 
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької 
обласної ради на 2023 рік”.  
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