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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення міської ради  „Про внесення  змін до   Програми        
підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на  
території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років”, затвердженої  рішенням  
міської  ради  від  19.04.2021 №1 

 

1. Обґрунтування необхідності підготовки  рішення 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», згідно  Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2021 року  №1337 «Деякі  питання  розподілу  у  2021 році 
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам та  здійснення  заходів  
щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій», для  поліпшення 
якості надання та  доступності медичної  допомоги населенню  Баштанської  
ТГ. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення 

 

поліпшення матеріально-технічної бази, виготовлення проєктно- 

кошторисної документації для будівництва поліклінічного та інфекційного 
відділень, зруйнованих 19 квітня 2022 році під час ракетного удару рф. 

 

необхідність поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення 
доступу до кваліфікованої амбулаторної та стаціонарної  медичної  допомоги, 
орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб 
окремих громадян, родин та громади в цілому, 

 

забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності 
населення шляхом формування ефективного функціонування системи надання 
доступної і якісної вторинної медичної допомоги, зокрема: забезпечення права 
на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих 
захворюваннях; попередження масових інфекційних захворювань; запобігання 
демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; контроль за 
охороною здоров’я дітей;   

 

забезпечення Баштанської багатопрофільної  лікарні висококваліфікованими  
медичними  працівниками, підвищення престижу праці медичних працівників 
та покращення їх соціально економічного становища. 
 

 

          3.  Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання 

 

1) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 року  №1337 
«Деякі  питання  розподілу  у  2021 році субвенції  з  державного  бюджету  
місцевим  бюджетам та  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  
розвитку  окремих  територій 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження  
рішення. 
Прийняття рішення „ Про внесення  змін до   Програми підтримки та розвитку 
вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на 
період 2021-2023 років”, затвердженої  рішенням  міської  ради  від  19.04.2021  

№1 забезпечить підвищення стандартів життя, модернізацію та зміцнення 
матеріально – технічної бази Баштанської багатопрофільної лікарні, оснащення 
її необхідним медичним обладнанням, комп'ютерною технікою, 
автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе 
забезпечити населення ТГ якісними медичними послугами, вирішить питання 
кадрового забезпечення медичними працівниками . 
 

 

 

Директор                                                Алла  БАРСЕГЯН 


