
Дата і номер рішення міської ради 18.12.2017 № 873

Відповідальний виконавець програми Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, комунальні заклади охорони здоров’я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Забезпечити виконання 

закладами охорони здоров’я  

функцій із надання 

населенню медичної 

допомоги

1.1.Забезпечення приймальних відділень та 

структурних підрозділів комунальних 

закладів охорони здоров’я, які надають 

невідкладну медичну допомогу,  витратними 

матеріалами (дезінфікуючими засобами, 

лікарськими засобами, витратними 

матеріалами та малоцінним інвентарем) тощо  

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

8 486,4 8 486,4 8 486,4 100,0

Захід виконано на 100%; відділення, в яких надається 

невідкладна медична допомога, забезпечені необхідними 

засобами та матеріалами для надання медичної 

допомоги пацієнтам у першу добу. 

1.2. Забезпечення надання населенню 

первинної медико-санітарної допомоги

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

1.3 Забезпечення надання населеню 

вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги

в т.ч. 

забезпечення оплати праці працівників 

міських закладів охорони здоров'я

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

241 520,0 233 234,6 233 231,1 100,0
Заробітна плата працівникам медичної галузі за січень-

грудень 2019 року  виплачена у повному обсязі

1.4. Забезпечення оплати комунальних послуг 

та енергоносіїв закладів охорони здоров'я 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

30 730,3 20 578,3 20 576,8 100,0

Розрахунок за спожиті енергоносії та комунальні 

послуги закладами охорони здоров'я проведено у 

повному обсязі

1.5. Забезпечення міжтарифних 

співвідношень у заробітній платі працівників 

закладів охорони здоров’я

2018

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

0,0 0,0 0,0 Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

№ 

з/п Виконавці

Термін реалізації Програми 2018-2020 роки

1. Виконання заходів Програми

18 582,1

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

Пріоритетні завдання

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн.

Орієнтовни

й  обсяг 

фінансуван

ня

 забезпечення  закладів охорони здоров’я 

видатками для стабільного функціонування (у 

тому числі: придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю/м’якого інвентарю, 

продуктів харчування,  лікарських засобів,  

виробів медичного призначення, здійснення 

видатків на відрядження, оплату послуг (крім 

комунальних), сплату земельного податку, 

тощо)

Фінансування первинної медико-санітарної допомоги здійснюється через Національну службу здоров’я України 

безпосередньо на рахунки суб’єктів господарювання, які надають первинну медичну допомогу

18 994,5
2018-

2020

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу

100,018 543,2

Зміст заходів

Фактично 

профінансо

вано у 

звітному 

Звіт про результат виконання Цільової програми розвитку охорони здоров’я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади                         

за 12 місяців 2019 року

Захід виконано у повному обсязі; упродовж 2019 року 

здійснювалась оплата видатків для забезпечення 

стабільного функціонування закладів охорони здоров"я. 

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Термін 

виконан

ня
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№ 

з/п ВиконавціПріоритетні завдання

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн.

Орієнтовни

й  обсяг 

фінансуван

ня

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу
Зміст заходів

Фактично 

профінансо

вано у 

звітному 

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Термін 

виконан

ня

1.6. Дооснащення закладів охорони здоров’я 

необхідними засобами та інвентарем в рамках 

реалізації всеукраїнського проєкту "Чиста 

лікарня безпечна для пацієнта"

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

300,0 0,0 0,0 Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

1.7. Забезпечення потреб діяльності закладів 

охорони здоров’я м. Житомира за рахунок 

депутатських коштів передбачених для 

потреб виборчих округів

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

600,0 226,6 226,6 100,0

Захід виконано. Відповідно до пропозицій депутатів 

кошти спрямовано на придбання медичного обладнання, 

м'якого інвентарю для ЗОЗ, проведення поточних 

ремонтів приміщень, реабілітацію 4-х учасників АТО 

тощо

Придбано 1691 комплектів туберкуліну на суму 237,5 

тис.грн. (10146 доз)                                                               

Забезпечено імунодепресантами 11 хворих з 

трансплантованими органами на загальну суму     902,0 

тис. грн.

Забезпечено лікарськими засобами 193 хворих на 

орфанні захворювання на загальну суму                                

1513,3 тис. грн.

Спрямовано 5189,7  тис.грн на медикаментозне 

забезпечення інших пільгових категорій населення за 

Постановою КМУ № 1303 (кількість виписаних рецептів 

- 18536). 

Закуплено 825 упаковок тест смужок на суму 203,0 тис 

грн. тощо

2.2.Забезпечення закладів охорони здоров'я 

медикаментами, стоматологічними та іншими 

витратними матеріалами тощо для 

постраждалих та ліквідаторів ЧАЕС, які 

мають категорію 1А

2019-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

КП 

"Стоматологі

чна 

поліклініка 

№1" ЖМР, 

КП 

"Стоматологі

чна 

поліклініка 

№2" ЖМР

85,0 85,0 85,0 100,0

41 особі надано терапевтичні послуги; 29 особам - 

хірургічні послуги; послуги з рентгенобстеження 

отримала 81 особа.

2.3.Забезпечення дітей віком від 3 до 14 

років, хворих на фенілкетонурію, харчовими 

продуктами для спеціального дієтичного 

споживання (що не містять фенілаланіну)

2019-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

178,0 178,0 178,0 100,0

Через систему prozorro закуплено 42 банки  

функціонального  харчування для часткового 

забезпечення дітей віком від 3 до 14 років хворих на 

фенілкетонурію 

2 8 292,6

2.1. Забезпечити окремі пільгові категорії 

громадян життєво необхідними 

медикаментами та послугами, тощо

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

8 788,0 100,0

Покращити якість життя 

пацієнтів з важкими 

хронічними 

захворюваннями шляхом 

безперервного, 

безкоштовного 

забезпечення медичними 

послугами, препаратами 

тощо

2018-

2020
8 316,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

з/п ВиконавціПріоритетні завдання

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн.

Орієнтовни

й  обсяг 

фінансуван

ня

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу
Зміст заходів

Фактично 

профінансо

вано у 

звітному 

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Термін 

виконан

ня

2.4. Забезпечення пільгової категорії 

населення послугами з протезування зубів за 

винятком протезування з дорогоцінних 

металів та прирівнених до них по вартості 

технологій  

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

554,4 554,4 554,4 100,0

Надано послуги з пільгового зубопротезування  227 

громадянам; середня вартість зубопротезування на 

пільгових умовах однієї особи становить 2442,3 грн

2.5. Відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

10 000,0 1 750,1 1 750,1 100,0
Захід виконано в повному обсязі. Кількість отоварених 

рецептів становить 27537 шт.

2.6. Цільові видатки на лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

15 000,0 12 102,7 12 084,5 100,0
Захід виконано. Інсулінозалежні хворі препаратами 

інсуліну забезпечені

2.7. Реабілітація учасників АТО
2018-

2020
УОЗ  ЖМР 80,0 80,0 80,0 100,0 Надано послуги з реабілітації 30 учасникам АТО

3

Сприяти впровадженню 

концепції розвитку системи 

громадського здоров'я, 

забезпечити зростання рівня 

гігієнічної освідченості 

населення, ощадливого 

ставлення до свого здоров’я

3.1.Участь у реалізації проєктів системи 

громадського здоров'я, в тому числі:  

проведення тренінгів для медичного 

персоналу, анкетувань, організація 

незалежного аудиту, моніторингових візитів, 

проведення інформаційно-медійних кампаній 

тощо

2020 УОЗ  ЖМР

Проводяться тренінги для медичних працівників; 

постійно ведеться інформаційна робота серед населення 

щодо профілактики захворювань та підтримки 

громадського здоров"я шляхом публікації статтей, 

виступів, інтерв"ю у засобах масової інформації тощо

4

Припинити діяльність 

комунальних підприємств, 

установ відповідно до 

рішень Житомирської 

міської ради

4.1. Видатки на забезпечення процесу 

припинення та реорганізації комунальних 

підприємств, установ

2018-

2020

УОЗ 

ЖМР,ДБФ 

ЖМР,ЗОЗ

Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

5

Відокремити первинний 

рівень надання медичної 

допомоги

5.1.Створення центрів первинної медико-

санітарної допомоги (ПМСД).
2018

УОЗ ЖМР, 

ДБФ 

ЖМР,ЗОЗ

Захід виконано у 2018 році

6

Впровадити сучасні 

технології організації 

медичного  та іншого 

документообігу, лікувально-

діагностичного процесу 

тощо 

6.1.Закупівля програмних продуктів, 

комп’ютерної техніки, тощо

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

ЗОЗ

4 751,0 4 751,0 4 748,7 100,0

В рамках заходу придбано 153 комп'ютери, 12 

ноутбуків, 1 системний блок, 52 багатофункціональних 

пристрої, 77 принтерів, 178 примірників медичної 

інформаційної системи тощо  

7

Забезпечити гідний  нагляд 

за інкурабельними 

пацієнтами в термінальній 

стадії хвороби.

7.1.Реконструкція приміщень під Хоспіс  по 

пров. Енергетичний,3 в м. Житомирі, у т.ч. 

виготовлення ПКД

2018-

2020

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

з/п ВиконавціПріоритетні завдання

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн.

Орієнтовни

й  обсяг 

фінансуван

ня

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу
Зміст заходів

Фактично 

профінансо

вано у 

звітному 

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Термін 

виконан

ня

8

Підвищити престижність та 

мотивацію медичних 

працівників 

8.1.Забезпечення муніципальним житлом 

лікарів закладів охорони здоров’я міста 

Житомира віком до 35 років, які не мають 

власного житла (сімейних лікарів, 

рентгенологів тощо)

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

10 000,0 0,0 Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

8.2. Організація та проведення заходів зі 

святкування дня медичного працівника та 

відзначення кращих співробітників закладів 

охорони здоров’я міста

УОЗ 

ЖМР,ДБФ 

ЖМР,ЗОЗ

75,0 0,0 Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

9

9.1. «Реконструкція частини  приміщень КУ 

«Житомирська міська стоматологічна 

поліклініка № 2» під амбулаторію сімейного 

лікаря за адресою: м. Житомир, вул. 

Покровська, 159» 

2018

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

9.2. «Реконструкція частини  приміщень за 

адресою: вул. Дмитра Донцова,3 в м. 

Житомирі  під амбулаторію сімейного лікаря 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

2018

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

9.3. Капітальний ремонт приміщень 

операційного блоку хірургічного корпусу  КУ 

ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. 

Житомирі

2018-

2020

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

9.4 «Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ №1 по 

вул. Бердичівська,70, м. Житомир»

2018-

2020

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР 

УОЗ ЖМР

9.5. Субвенція обласному бюджету на 

співфінансування об’єкту "Капітальний 

ремонт приміщень в комунальній установі 

"Житомирське обласне стоматологічне 

медичне об’єднання" Житомирської обласної 

ради для розміщення філії відділення 

гемодіалізу КУ "Обласна клінічна лікарня ім. 

О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної 

ради за адресою: м. Житомир, вул. 

Грушевського,33-А

2018
ДБФ ЖМР 

УОЗ ЖМР
Захід виконано у 2018 році

9.6. Реконструкція санітарно-технічних 

мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1 

за адресою: м. Житомир, 

вул.В.Бердичівська,70

2018

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

2018-

2020

Провести капітальні ремонти, реконструкції 

будівель та приміщень закладів охорони 

здоров’я, всього, в т.ч.

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

2018-

2020

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМРЗабезпечити дотримання 

належних санітарно-

гігієнічних вимог у закладах 

охорони здоров’я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

з/п ВиконавціПріоритетні завдання

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн.

Орієнтовни

й  обсяг 

фінансуван

ня

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу
Зміст заходів

Фактично 

профінансо

вано у 

звітному 

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Термін 

виконан

ня

9.7. Реконструкція внутрішніх приміщень 

інфекційного відділення КУ ЦМЛ№1 за 

адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70

2018

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

9.8. Реконструкція приміщень під 

розташування приймально-діагностичного 

відділення ЦМЛ  № 1 по вул.В.Бердичівська, 

70 в м. Житомирі

2018

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

9.9. Реконструкція травмо-урологічного 

корпусу КУ Центральна міська лікарня №1  

м.Житомир за адресою: 

вул.В.Бердичівська,70

2018-

2020

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

9.10. Капітальний ремонт з утепленням 

фасадів дитячої поліклініки №1 КУ ЦДМЛ по 

вул. С.Ріхгера, 23 в м.Житомирі

2018-

2019

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР 

ЗОЗ

4 884,59 0,00 Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені 

9.11. Капітальний ремонт асфальтного 

покриття території стаціонару КУ ЦДМЛ по 

вул. Шевченка,2 в м. Житомирі

2018

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР 

ЗОЗ

Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

9.12.  Капітальний ремонт неврологічного 

відділення КУ ЦМЛ №1 м. Житомира, за 

адресою: вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2018

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

9.13 Реконструкція мережі зовнішнього 

освітлення внутрішньо-дворової території 

стаціонару КУ ЦДМЛ за адресою м. 

Житомир, вул. Шевченка, 2.

2018-

2020

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

0,00 Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

9.14. Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 

2  під амбулаторію сімейного лікаря за 

адресою: м. Житомир,  вул. Старочуднівська 

12/77 

2018

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

9.15. Субвенція обласному бюджету на 

співфінансування ангіографічного 

обладнання

2018
ДБФ ЖМР 

УОЗ ЖМР
Захід виконано у 2018 році

9.16 Ремонт асфальтного покриття та 

проведення робіт з благоустрою територій 

міських комунальних закладів охорони 

здоров’я                                                                                                                                             

2018-

2020

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР 

ЗОЗ

300,00 300,00 300,00 100,0

Проведено роботи з  поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття та благоустрою території 

біля інфекційного відділення КП "Лікарня № 1" ЖМР 

(735 кв.м)

9.17 Реконструкція покрівлі інфекційного 

відділення КУ ЦМЛ №1 по вул. 

В.Бердичівській,70 в м. Житомирі

2018

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР 

ЗОЗ

Захід виконано у 2018 році

10

Забезпечити доступність 

споруд для маломобільних 

груп населення

10.1. Капітальний ремонт ганку з пандусом 

дитячої поліклініки №1 КУ ЦДМЛ по вул. 

Святослава Ріхтера,23 в м. Житомирі  (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2018

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

Захід виконано у 2018 році

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

з/п ВиконавціПріоритетні завдання
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Орієнтовни
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невиконання заходу
Зміст заходів
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профінансо
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виконання 

заходу, %

Термін 

виконан

ня

11.2. Придбання медичного обладнання, 

проведення модернізації, дооснащення, 

ремонту тощо, в т.ч.: 

2018-

2020

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

46 946,70 4 091,00 4 091,00 100,0

Закуплено меблі, інвентар, обладнання тощо для 

укомплектування відремонтованого інфекційного 

відділення КП "Лікарня № 1 " ЖМР; виконано капітальний 

ремонт аналізатора в КП "Лікарня № 1" ЖМР тощо

11.2.1. придбання апарату ультразвукової 

діагностики для жіночої консультації 

поліклніки КП "Лікарня №2"

2019

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№2" ЖМР

1 630,00 1 630,00 1 630,00 100,0
Проведено торги, за результатами яких укладено договір 

з переможцем та закуплено апарат 

11.2.2. придбання електрохірургічного 

коагулятора для проктологічного відділення 

КП "Лікарня №2" Житомирської міської ради

2019

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№2" ЖМР

190,00 190,00 190,00 100,0
Через систему prozorro проведено торги, закуплено  

електрохірургічний коагулятор

11.2.3. капітальний ремонт спірального 

комп'ютерного томографу із заміною 

рентгенівської трубки в КП "Лікарня №1" 

Житомирської міської ради 

2019

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№1" ЖМР

1 650,00 1 590,60 1 590,60 100,0
Проведено торги, укладено договір та виконано ремонт 

апарата

12

13

«Реалізувати проєкти:  

«Малоінвазивна хірургія», 

«Протидія поширенню 

онкологічних 

захворювань»»

13.1.Придбання сучасного  обладнання для 

виявлення онкологічних захворювань на 

ранніх стадіях  та оперативного лікування 

передпухлинних станів тощо (на умовах 

співфінансування з місцевого бюджету у 

розмірі не менше 3%)

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

14

«Попередити можливі 

смертельні випадки осіб, що 

зазнали укусів, подряпин, 

ослизнення хворими або 

підозрюваними щодо 

захворювання на сказ 

тварин»

14.1 Проведення лікувально-профілактичної 

імунізації осіб що зазнали укусів, подряпин, 

ослизнення хворими або підозрюваними 

щодо захворювання на сказ тварин. 

Препарати мають використовуватися тільки 

для забезпечення потреб мешканців м. 

Житомира

2018

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

20 000,00 0,00 0,00

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

«Реалізувати проєкт   

«Розвиток медичних послуг 

з підтримки материнства та 

дитинства у м. Житомирі»»

12.1. Придбання медичного обладнання тощо 

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ 

2018-

2020

11

Покращити матеріально-

технічну базу міських 

закладів охорони здоров’я 

та с. Вереси

Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені 

11.1. Придбання медичного обладнання тощо 

для закладів охорони здоровя м. Житомира 

на умовах співфінансування з міського 

бюджету у розмірі не менше 3%

Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені 
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15

 Покращити теплотехнічні 

характеристики будівель 

закладів охорони здоров'я 

шляхом реалізації проекту 

"Підвищення 

енергоефективності об'єктів 

бюджетної сфери міста 

Житомира" (НЕФКО, 

СЕКО)

15.1. Здійснення заходів з енергозбереження 

по проекту "Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста" (в т.ч. 

співфінансування на технічний та авторський 

нагляд по проектах СЕКО, НЕФКО, що 

фінансуються за рахунок гранту)

2018

УКБ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

УОЗ ЖМР

16

Впровадження заходів з 

контролю за використанням 

енергоносіїв

 16.1. «Придбання та встановлення приладів 

обліку тепла, електроенергії та води, засобів 

дистанційної передачі даних обліку тощо» 

(майдан Визволення,1, вул. Чуднівська, 102)

2018

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

Захід виконано у 2018 році

17

Забезпечити фінансовий 

контроль діяльності 

підпорядкованих 

комунальних підприємств

17.1 Проведення незалежного аудиту 

підпорядкованих комунальних підприємств

2018-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР
Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені

18

Реалізація проєкту "Школа 

супергероїв" на базі КП 

"Дитяча лікарня імені 

В.Й.Башека"

18.1 Проведення поточного ремонту 

приміщень, оснащення необхідним 

обладнанням, меблями, інвентарем тощо

2019

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ

233,00 212,4 212,4 100,0

Проведено поточний ремонт приміщення, закуплено 

меблі, інвентар та мультимедийне обладнання для 

реалізації проєкту

19

Сприяння проведенню 

превентивної роботи щодо 

запобігання соціальному 

сирітству, подолання 

бездоглядності, 

безпритульності серед дітей 

та жорстокого поводження з 

ними

19.1. Облаштування та функціонування палат 

для термінового влаштування дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах

2019-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР, 

ЗОЗ, Служба 

(управління) 

у справах 

дітей міської 

ради

201,8 201,8 201,8 100,0

Проведено поточний ремонт 2-х палат на 5 ліжок для 

термінового влаштування дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. У вересні-грудні 2019 

року до  КП "Дитяча лікарня імені В.Й.Башека" ЖМР 

було влаштовано 22 дитини, якими проведено 301 ліжко-

день

20
Підтримати систему 

донорства крові 

20.1.Субвенція обласному бюджету для КУ 

"Житомирський обласний центр крові" 

Житомирської обласної ради на збільшення 

відшкодування донорам (мешканця м. 

Житомира) готівкової вартості продуктового 

набору

2019-

2020

УОЗ ЖМР, 

ДБФ ЖМР
60,00 60,0 0,0 0,0

Субвенція була перерахована трансфертом до обласного 

бюджету.  З причини невикористання КУ 

"Житомирський обласний центр крові" Житомирської 

обласної ради, відповідно до вимог чинного 

законодавства України, кошти повернуті до бюджету 

Житомирської міської об'єднаної територіальної 

громади

422 768,64 313 791,3 313 642,6 100,0

В.о.начальника управління

охорони здоров’я міської ради І.А.Шкап

вик.Сокол Н.В., 22-28-52

ВСЬОГО

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності 

Житомирської  міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"



Аналіз ефективності виконання Цільової програми розвитку охорони 

здоров’я Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2018-2020 роки за 2019 рік 

 Завдяки реалізації Цільової програми розвитку охорони здоров’я 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

було забезпечено стабільну роботу міських закладів охорони здоров’я 

упродовж 2019 року, виплату заробітної плати співробітникам закладів 

охорони здоров’я, що належать до власності міської об’єднаної 

територіальної громади, надання медичної допомоги житомирянам та гостям 

міста, здійснення заходів з трансформації системи медичної допомоги тощо. 

 

З метою відокремлення первинної медичної допомоги у 2018 році 

створено комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Житомирської міської ради як окрему юридичну особу. Наразі у 

структурі Центру ПМСД функціонують  20 амбулаторій, в яких працюють 

204 лікаря та майже 260 сестер медичних. З лікарями Центру оформлено                      

220 тис. декларацій (85% від постійного населення м. Житомир). За 

укладеним з Національною службою здоров’я України договором про 

медичне обслуговування населення Центр ПМСД отримує фінансування 

відповідно до кількості поданих декларацій.  

Одним з результатів успішної діяльності підприємства є перемога в 

конкурсі та отримання гранту «Розбудова комунальних закладів ПМД як 

центрів передового досвіду» у рамках проекту USAID «Підтримка реформи 

охорони здоров’я». 

 

В рамках трансформації системи охорони здоров’я у 2019 році було 

автономізовано міські заклади охорони здоров’я вторинного рівня надання 

медичної допомоги та створені нові комунальні (некомерційні) підприємства: 

Комунальне підприємство «Лікарня № 1» Житомирської міської ради, 

Комунальне підприємство «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» 

Житомирської міської ради, 

Комунальне підприємство «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» 

Житомирської міської ради, 

Комунальне підприємство «Стоматологічна поліклініка № 1» 

Житомирської міської ради, 

Комунальне підприємство «Стоматологічна поліклініка № 2» 

Житомирської міської ради, 

Комунальне підприємство «Дитяча стоматологічна поліклініка» 

Житомирської міської ради. 

Всі новостворені комунальні підприємства отримали ліцензії на медичну 

практику та на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

 

 



У 2019 році продовжено роботу щодо створення єдиного медичного 

інформаційного простору для закладів спеціалізованої (вторинної) медичної 

допомоги. В рамках заходу було придбано 153 комп’ютери, 12 ноутбуків, 52 

багатофункціональних пристрої, 77 принтерів, 178 примірників медичної 

інформації системи тощо на загальну суму 4,7 млн. грн. Заклади 

зареєстровані в системи eHealth (Електронне здоров՚я), що є обов’язковою 

умовою для укладання договору з НСЗУ. 

 

У місті успішно реалізовуються програми реімбурсації лікарських 

засобів, а саме: 

- за Урядовою програмою «Доступні ліки» (відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового 

діабету ІІ типу, бронхіальної астми ) у 2019 році було відпущено аптеками 

безкоштовно або з доплатою лікарських засобів на суму 7,5 млн. грн. 

- за Програмою відшкодування вартості препаратів інсуліну 

(відпущено аптеками безкоштовно або з доплатою препаратів інсуліну на 

суму                                12,1 млн грн, з них 1,7 млн грн з місцевого бюджету). 

Активна робота в цьому напрямку дозволила підвищити рівень 

доступності лікарських засобів для пацієнтів, які не мають пільг на 

забезпечення ліками, та сприяла зменшенню випадків самолікування хворих. 

Забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами, хворих 

орфанними захворюваннями, інших пільгових категорій населення 

лікарськими засобами безоплатно або за 50% вартості відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.1998 № 1303, технічними 

засобами реабілітації, лікування пацієнтів з числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у спеціалізованих палатах                             

КП «Лікарня 1 ЖМР, за рахунок коштів з місцевого бюджету сприяло 

стабільному стану здоров’я пацієнтів та підвищенню якості їх життя. 

Придбання лікарських засобів, рентгенівської плівки, дезінфікуючих 

засобів та інших витратних матеріалів за рахунок коштів з місцевого 

бюджету дало можливість забезпечити безкоштовною медичною допомогою 

у першу добу пацієнтів, які потрапляють у приймальні відділення, 

травматологічні пункти, реанімаційні відділення та інші структурні 

підрозділи комунальних закладів охорони здоров՚я, які надають невідкладну 

медичну допомогу. 

 

Реконструкції та ремонти відділень 

 

Проведено реконструкцію санітарно-технічних мереж, внутрішніх 

приміщень та покрівлі інфекційного відділення КП «Лікарня № 1» ЖМР. 

Відділення оснащене новими меблями, обладнанням та інвентарем. 

Відремонтовано покрівлю лікувального корпусу №1 стаціонару                      

КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради. 



Розпочато реконструкцію частини приміщень за адресою:                                        

вул. Покровська, 159 під амбулаторію, роботи планується завершити у                                  

ІІ кварталі 2020 року. 

З метою реалізації проєкту «Школа супергероїв» проведено ремонт 

приміщень в стаціонарі Дитячої лікарні імені В.Й.Башека та облаштовано їх 

обладнанням, меблями, інвентарем (витрачено 0,2 млн грн з місцевого  

бюджету).  

Відремонтовані та облаштовані палати для термінового влаштування 

дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (0,2 млн грн з 

місцевого бюджету).  

 

Придбання та ремонт медтехніки 

 

Проведено капітальний ремонт спірального комп'ютерного томографу 

із заміною рентгенівської трубки  та автоматичного біохімічного аналізатора 

в КП «Лікарня №1» ЖМР (1,6 млн грн з місцевого бюджету). 

Придбано апарат ультразвукової діагностики експертного класу для 

жіночої консультації поліклініки КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» 

ЖМР (1,6 млн грн з місцевого бюджету) та електрохірургічний коагулятор 

для проктологічного відділення цієї лікарні (0,2 млн грн з місцевого 

бюджету). 

 

У 2019 році з місцевого бюджету спрямовано 31,1 млн. грн на заробітну 

плату працівникам медичної галузі. Завдяки цьому фінансування видатків на 

оплату праці здійснювалось своєчасно та у повному обсязі.  

 

 

 

В.о. начальника управління 

охорони здоров’я  

міської ради        І.А.Шкап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкап 22-28-52 

Сокол 22-28-52 


