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Дата і номер рішення міської ради 24.12.2020 № 37 (зі змінами)

Відповідальний виконавець програми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Забезпечити виконання

закладами охорони

здоров’я Житомирської

міської об'єднаної

територіальної громади

функцій з надання

населенню медичної

допомоги

1.1. Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв комунальних закладів охорони

здоров’я

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
36 000,0 34 518,7 31 926,6 100,0

В рамках заходу проводились

розрахунки за спожиті закладами

охорони здоров'я комунальні послуги та

енергоносії. Станом на 01.01.2022р.

кредиторська заборгованість відсутня. 

1.2. Фінансова підтримка закладів охорони

здоров'я для забезпечення стабільного

функціонування (пільгові пенсії, податки,

витрати на підвищення кваліфікації,

підготовку інтернів, страхування, оплата праці

на період військової служби за контрактом,

придбання програмних продуктів та

комп'ютерної техніки тощо) 

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
10 000,0 4 346,0 4 302,6 100,0

В рамках заходу, з метою забезпечення

стабільного функціонування міських

закладів охорони здоров'я,

здійснювалась фінансова підтримка

цих підприємств, а саме: частково для

оплати пільгових пенсій (отримували

50 осіб), земельного податку, витрат на

підвищення кваліфікації (підвищило

кваліфікацію 184 особи середнього

медичного персоналу), підготовку

інтернів (10 інтернів ІІ та ІІІ років

навчання), оплати праці на період

військової служби за контрактом (19

осіб); проведено добровільне

страхування 546 працівників, які

працюють в умовах підвищеного

ризику інфікування COVID-19 під час

виконання професійних обов'язків тощо  

Відсоток 

виконанн

я заходу, 

%

Термін реалізації Програми 2021-2023 роки

1. Виконання заходів Програми
Орієнтовн

ий обсяг 

фінансуван

ня 

відповідно 

до 

Річний 

обсяг 

фінансува

ння

Виконавці

Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров’я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади та надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення тощо

Фактично 

профінанс

овано у 

звітному 

періоді

Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, комунальні заклади охорони 

здоров’я 

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

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

на 2021-2023 роки

за 12 місяців 2021 року

№ 

з/п
Завдання Зміст заходів

Термін 

виконан

ня
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Відсоток 

виконанн

я заходу, 

%

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансуван

ня 

відповідно 

до 

Річний 

обсяг 

фінансува

ння

Виконавці

Фактично 

профінанс

овано у 

звітному 

періоді

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

№ 

з/п
Завдання Зміст заходів

Термін 

виконан

ня

1.3. Утримання приміщень, будівель, майна

закладів охорони здоров'я, які є власністю

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади та заходи з їх

збереження, забезпечення належних санітарно-

гігієнічних умов, протипожежного захисту,

енергозбереження, благоустрою територій

тощо

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
7 500,0 3 587,8 3 587,8 100,0

З метою забезпечення комфортних

умов для жінок та чоловіків -

працівників та пацієнтів міських

закладів охорони здоров'я, в рамках

заходу, проводились поточні ремонти

приміщень, оплата послуг з охорони

об'єктів, заходи з пожежної безпеки та

енергозбереження тощо 

1.4. Здійснення підтримки діяльності закладів

охорони здоров’я за рахунок депутатських

коштів передбачених для потреб виборчих

округів

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
500,0 450,6 449,6 100,0

Кошти використано за цільовим

призначенням, відповідно до

пропозицій депутатів - придбання

медичного обладнання, устаткування

тощо

1.5. Співфінансування медичних послуг за

рахунок джерел не заборонених

законодавством

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
10 000,0 19,0 19,0 100,0

З бюджету Тетерівської ОТГ

перераховувався міжбюджетний

трансферт для надання

стоматологічних послуг дітям

Тетерівської ОТГ. За 12 місяців 2021

року КП "Дитяча стоматологічна

поліклініка" ЖМР надано 183 послуги

дітям зазначеної ОТГ.

1.6. Функціонування єдиної системи обміну

медичною інформацією закладів охорони

здоров'я

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
1 000,0 900,0 900,0 100,0

Рішенням МВК від 29.03.2021 № 289

створено єдину систему обміну

медичною інформацією закладів

охорони здоров'я Житомирської міської

ОТГ та затверджено Положення про її

спільне використання, експлуатацію та

утримання. На виконання заходу

спрямовано 900,0 тис. грн.

2

Забезпечити проведення

заходів щодо

профілактики та протидії

туберкульозу

2.1. Проведення туберкулінодіагностики

дитячому населенню

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

КП 

"ЦПМСД" 

ЖМР

2 164,1 686,4 686,3 100,0

З метою проведення

туберкулінодіагностики дитячому

населенню придбано 3460 комплектів

туберкуліну (20760 доз).

Упродовж 12 місяців 2021 року

проведено проби Манту 5026 дітям.
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Відсоток 

виконанн

я заходу, 

%

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансуван

ня 

відповідно 

до 

Річний 

обсяг 

фінансува

ння

Виконавці

Фактично 

профінанс

овано у 

звітному 

періоді

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

№ 

з/п
Завдання Зміст заходів

Термін 

виконан

ня

2.2. Надання амбулаторної допомоги хворим

на туберкульоз 

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
1 500,0 1 139,1 1 139,1 100,0

На диспансерному обліку перебувало

435 осіб, з яких 111 осіб - це хворі на

активний туберкульоз. За 12 місяців

2021 року захворіло на активний

туберкульоз 85 осіб. Направлено на

стаціонарне лікування 80 пацієнтів.

3.1. Функціонування палат для термінового

влаштування дітей, які опинилися у складних

життєвих обставинах

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ, Служба 

(управління) 

у справах 

дітей міської 

ради

400,0 337,0 337,0 100,0

Упродовж 2021 року до КП "Дитяча

лікарня імені В.Й.Башека" ЖМР було

влаштовано 56 дітей, якими проведено

1353 ліжко-дні (з них 16 дітей

знаходились від 31 до 103 днів)

3.2. Здійснення заходів щодо підтримки

бездомних та інших осіб, які опинилися у

складних життєвих обставинах

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ 
194,9 165,1 165,1 100,0

У 2021 році за медичною допомогою до

КП "Лікарня № 1" та КП "Лікарня № 2

ім.В.П.Павлусенка" звернулось 35 осіб

з числа бездомних та таких, які

опинилися у складних життєвих

обставинах. Лікування в стаціонарних

умовах отримала 31 особа.

3

Сприяти проведенню

превентивної роботи щодо

запобігання соціальному

сирітству та жорстокого

поводження з дітьми,

подолання бездоглядності,

безпритульності серед

дітей та дорослих
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Відсоток 

виконанн

я заходу, 

%

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансуван

ня 

відповідно 

до 

Річний 

обсяг 

фінансува

ння

Виконавці

Фактично 

профінанс

овано у 

звітному 

періоді

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

№ 

з/п
Завдання Зміст заходів

Термін 

виконан

ня

4

Покращити якість життя

пацієнтів з важкими

хронічними 

захворюваннями 

4.1. Забезпечення окремих пільгових категорій

громадян життєво необхідними

медикаментами, послугами, харчовими

продуктами для спеціального дієтичного

споживання, виробами медичного

призначення тощо

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
16 000,0 11 440,0 11 410,6 100,0

Забезпечено імунодепресантами 16

пацієнтів з трансплантованими

органами на суму 926,7 тис. грн.

Забезпечено лікарськими засобами 131

хворого орфанними захворюваннями на

суму 1822,8 тис. грн.

Спрямовано 6082,4 тис. грн на

медикаментозне забезпечення інших

пільгових категорій населення за

Постановою КМУ № 1303 (кількість

виписаних рецептів - 11449).

На забезпечення хворих

фенілкетонурією дітей віком від 3 до 14

років харчовими продуктами для

спеціального дієтичного споживання

спрямовано 1832,2 тис. грн. (на обліку

перебували 11 пацієнтів, з яких 10

потребували лікувального харчування).

Придбано 988 уп тест-смужок для

глюкометрів на загальну суму 231,0

тис. грн тощо

4.2. Цільові видатки на лікування хворих на

цукровий та нецукровий діабет

2021-

2023
УОЗ ЖМР 15 000,0 12 514,1 12 514,1 100,0

Захід виконано. Упродовж 9 місяців

2021 року інсулінозалежні хворі

забезпечені препаратами інсуліну у

повному обсязі. З 01.10.21 реімбурсація

інсулінів здійснюється НСЗУ за

прямими договорами з аптеками

5

Забезпечити населення

Житомирської міської

об'єднаної територіальної

громади стоматологічною

допомогою

5.1. Здійснення заходів щодо профілактики та

лікування стоматологічних захворювань,

надання невідкладної та планової

стоматологічної допомоги

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
9 000,0 4 690,9 4 690,9 100,0

Упродовж 2021 року надано

стоматологічних послуг:

невідкладних станів - 29228 (з них

терапевтичних станів - 23264,

хірургічних - 5964); 

планової стоматологічної допомоги

дитячому населенню Житомирської

міської ОТГ - 27973 послуг 

5.2. Забезпечення пільгових категорій

населення послугами з протезування зубів 

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
712,9 712,9 712,9 100,0

У звітному періоді надано послуги з

протезування зубів 211 пільговикам
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Відсоток 

виконанн

я заходу, 

%

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансуван

ня 

відповідно 

до 
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№ 
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Завдання Зміст заходів

Термін 

виконан

ня

5.3. Покращення матеріально-технічної бази

для забезпечення надання стоматологічної

допомоги відповідно до сучасних стандартів

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
1 500,0 0,0 0,0 0,0

У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

6

Підвищити престижність

та мотивацію медичних

працівників 

6.1. Матеріальне заохочення медичних та

інших працівників міських закладів охорони

здоров'я 

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
1 000,0 38,3 38,3 100,0

Відповідно до затвердженого 

Положення про стимулювання заходів з 

енергозбереження здійснено 

матеріальне стимулювання працівників 

міських ЗОЗ, які сприяли зниженню 

споживання енергоносіїв 
6.2. Забезпечення муніципальним житлом

лікарів міських закладів охорони здоров’я

віком до 35 років, які не мають власного

житла 

2021-

2023

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР
20 000,0 0,0 0,0 0,0

У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

7

Створити в закладах

охорони здоров'я

комфортне середовище

для працівників та

пацієнтів, забезпечити

дотримання належних

санітарно-гігієнічних 

вимог 

Проведення капітальних ремонтів,

реконструкцій будівель та приміщень закладів

охорони здоров’я

у тому числі
7.1. Капітальний ремонт приміщень ІІІ-го

поверху в осях 1-4 лікувального корпусу № 1

стаціонару КП «Дитяча лікарня» ЖМР по

вул.Шевченка, 2 в м. Житомирі, Капітальний

ремонт приміщень ІІІ-го поверху в осях 4-8

лікувального корпусу № 1 стаціонару КП

«Дитяча лікарня» ЖМР по вул.Шевченка, 2 в

м. Житомирі

2021-

2022

УОЗ ЖМР, 

КП "Дитяча 

лікарня" 

ЖМР

3 000,0 3 000,0 3 000,0 55,0

У 2021 році отримано цільову

субвенцію з державного бюджету у

сумі 3,0 млн грн. Роботи з капітального

ремонту ведуться. Рівень готовності

об'єкту складає 55%. Перехідний об'єкт

на 2022 рік

7.2. Реконструкція травмо-урологічного

корпусу КП "Лікарня № 1" Житомирської

міської ради за адресою: м.Житомир, вул.

В.Бердичівська,70 (у т.ч. коригування ПКД)

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 1" ЖМР

0,0 0,0 0,0 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

7.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня №1"

Житомирської міської ради по вул.

В.Бердичівська, 70, м.Житомир (у

т.ч.коригування ПКД)

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 1" ЖМР

0,0 0,0 0,0 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались
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7.4. Капітальний ремонт корпусу

офтальмологічного відділення КП "Лікарня №

1" Житомирської міської ради за адресою:

вул.В.Бердичівська, 70 в м. Житомирі (у т.ч.

виготовлення ПКД)

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 1" ЖМР

0,0 0,0 0,0 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

7.5. Реконструкція операційного блоку 

хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 

ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. 

Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 2 

ім.В.П.Павл

усенка" 

ЖМР

0,0 0,0 0,0 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

7.6. Капітальний ремонт приміщень на 1-му 

поверсі КП "Лікарня № 2 ім.В.П.Павлусенка" 

Житомирської міської ради за адресою: 

вул.Р.Шухевича, 2а в м. Житомир

2021

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 2 

ім.В.П.Павл

усенка" 

ЖМР

1 800,0 0,0 0,0 100,0
Захід виконано за рахунок коштів

закладу в сумі 1,67 млн грн

7.7. Капітальний ремонт приміщень Міського

центру ішемічної хвороби та

некоронарогенних захворювань серця КП

"Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка"

Житомирської міської ради за адресою:

вул.Р.Шухевича, 2а в м. Житомир 

2021

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 2 

ім.В.П.Павл

усенка" 

ЖМР

1 450,0 0,0 0,0 90,0

Виконання заходу здійснюється за

рахунок коштів закладу. Роботи будуть

завершені у 2022 році

7.8. Реконструкція м'якої покрівлі з заміною

покриття терапевтичного корпусу КП "Лікарня 

№2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою:

вул.Р.Шухевича, 2а в м. Житомир (у т.ч.

виготовлення ПКД)

2021

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 2 

ім.В.П.Павл

усенка" 

ЖМР

500,0 0,0 0,0 100,0
Захід виконано за рахунок коштів

закладу

7.9. Капітальний ремонт частини приміщень 1

поверху поліклініки КП "Лікарня №2

ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської

ради за адресою: вул.Л.Українки,16 в м.

Житомирі (у т.ч. виготовлення ПКД)

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 2 

ім.В.П.Павл

усенка" 

ЖМР

0,0 0,0 0,0 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались
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7.10. Капітальний ремонт педіатричного

відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча

лікарня" ЖМР по вул.Шевченка, 2 в м.

Житомирі (у т.ч. виготовлення ПКД)

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Дитяча 

лікарня" 

ЖМР

0,0 0,00 0,00 0,00
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

7.11. Капітальний ремонт КНС стаціонару КП

"Дитяча лікарня" ЖМР по вул.Шевченка, 2 в

м. Житомирі (у т.ч. виготовлення ПКД)

2021

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Дитяча 

лікарня" 

ЖМР

1 542,0 1 000,00 1 000,00 100,0

Захід виконано. На його реалізацію

спрямовано 1,5 млн грн, з яких 1,0 млн

грн - видатки з бюджету Житомирської

міської ТГ, 0,5 млн грн - кошти

закладу

7.12. Капітальний ремонт прибудинкової

території поліклініки № 1 Корольовського

району КП "Дитяча лікарня" ЖМР по

вул.С.Ріхтера, 23 в м. Житомирі (у т.ч.

коригування ПКД)

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Дитяча 

лікарня" 

ЖМР

0,00 0,00 0,00 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

7.13. Реконструкція мережі зовнішнього

освітлення внутрішньої дворової території

стаціонару КП "Дитяча лікарня" ЖМР за

адресою: м. Житомир, вул.Шевченка, 2 

2021-

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Дитяча 

лікарня" 

ЖМР

480,0 0,00 0,00 100,0

Захід виконано шляхом проведення

поточних ремонтів системи освітлення

за рахунок співфінансування (200,0 тис.

грн видатки з місцевого бюджету (захід

1.3), 60,0 тис грн депутатські кошти

(захід 1.4) та 146,0 тис грн кошти

закладу

7.14. Реконструкція приміщення під дитячу

стоматологічну поліклініку за адресою:

м.Житомир, проспект Миру, 1а (виготовлення

ПКД)

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, КП 

"Дитяча 

стоматоло-

гічна 

поліклініка" 

ЖМР

0,0 0,00 0,00 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

7.15. Реконструкція системи опалення з

влаштуванням індивідуального теплового

пункту в будівлі поліклініки №2 КП "Лікарня

№1" ЖМР за адресою: м.Житомир, площа

Польова, 2

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 1" ЖМР

0,0 0,00 0,00 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались
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7.16. Реконструкція відділення екстреної

медичної допомоги КП "Лікарня № 2

ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської

ради за адресою: вул.Р.Шухевича 2а в 

м. Житомир

2022

УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР, 

КП "Лікарня 

№ 2 

ім.В.П.Павл

усенка" 

ЖМР

0,0 0,00 0,00 0,0
У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

8

Забезпечити гідний  

нагляд за інкурабельними 

пацієнтами в термінальній 

стадії хвороби

8.1.Реконструкція приміщень під Хоспіс  по 

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

виготовлення ПКД

2022
УКБ ЖМР, 

УОЗ ЖМР
0,0 0,00 0,00 0,0

У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались
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у тому числі

9.1.1. Придбання мамографічної системи з

функцією томосинтезу
2021

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
6 900,0 6 855,7 6 855,7 100,0

Захід виконано. Розрахунок за

обладнання проведено в повному обсязі

у строки визначені умовами договору 

Крім зазначених нижче заходів (9.1.1

та 9.1.2) за рахунок коштів,

передбачених на захід «Реалізація

проєктів соціально-економічного і

культурного розвитку території

Житомирської міської об’єднаної

територіальної громади на 2021 рік" у

сумі 0,3 млн грн закуплено обладнання

для Міського центру ішемічної хвороби

та некоронарогенних захворювань

серця КП "Лікарня №2

ім.В.П.Павлусенка" ЖМР (апарати ЕКГ

та шприцеві дозатори).

За рахунок цільових субвенцій з ДБ

закуплено: 

- для КП "Лікарня № 1" ЖМР УЗД

апарат портативний вартістю 1,0 млн

грн; спеціальний автомобіль швидкої

медичної допомоги вартістю 2,0 млн

грн; генератор кисню та кріогенну

ємність на загальну суму 4,3 млн грн (у

т.ч. співфінансування у сумі 0,3 млн

грн за рахунок коштів закладу);

- для КП “Лікарня № 2 ім. В. П.

Павлусенка” ЖМР - систему

рентгенівську діагностичну С-подібну

вартістю 3,6 млн грн; 2-х систем

ультразвукових вартістю 1,9 млн грн за

одиницю (у т.ч. співфінансування у

сумі 0,5 млн грн за рахунок коштів

закладу); системи для гемодіалізу

вартістю 1,2 млн грн. (у т.ч.

співфінансування у сумі 0,2 млн грн за

рахунок коштів закладу) тощо.

9 40 085,6 100,0

Покращити матеріально-

технічну базу закладів 

охорони здоров'я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади

9.1. Придбання медичного обладнання, 

автотранспорту, проведення модернізації, 

дооснащення, ремонту обладнання тощо (у т.ч. 

на умовах лізингу або співфінансування)

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ 
91 130,0 40 254,6
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9.1.2. Придбання ангіографічного обладнання
2021-

2022

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
18 000,0 17 990,0 17 990,0 100,0

Захід виконується. Лізингові платежі

перераховуються у строки визначені

умовами договору. Перехідний об'єкт

на 2022 рік 

10

Забезпечити фінансовий

контроль діяльності

підпорядкованих 

комунальних підприємств

10.1. Проведення незалежного аудиту

підпорядкованих комунальних підприємств

тощо

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ 
500,0 0,0 0,0 0,0

У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

11

Забезпечити фінансову

підтримку комунальних

закладів охорони здоров'я

Житомирської міської

об'єднаної територіальної

громади

11.1. Поповнення статутного капіталу

комунального підприємства "Фармація"

Житомирської міської ради

2021

УОЗ ЖМР, 

КП 

"Фармація" 

ЖМР

453,0 453,0 453,0 100,0

Захід виконано. Поповнено статутний

капітал КП "Фармація" для закупівлі

підприємством лікарських засобів

12

Підтримати заходи та

програми, які проводяться

на державному, обласному

та інших рівнях,

спрямовані на

покращення послуг у

сфері медицини жителям

Житомирської міської

об'єднаної територіальної

громади

12.1. Субвенція обласному бюджету на

збільшення відшкодування донорам готівкової

вартості продуктового набору

2021-

2023
УОЗ ЖМР 200,0 0,0 0,0 0,0

У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

12.2. Субвенція обласному та іншим

бюджетам на підтримку заходів та програм,

які спрямовані на покращення послуг у сфері

медицини жителям Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади тощо

2021-

2023
УОЗ ЖМР 1 000,0 0,0 0,0 0,0

У 2021 році кошти на виконання заходу

не передбачались

12.3. Субвенція обласному бюджету на

співфінансування об'єкту "Реконструкція

приміщень для розміщення відділення

невідкладної (екстреної) медичної допомоги

КП "Лікарня №1" за адресою: м. Житомир,

вул.В.Бердичівська, 70"

2021 УОЗ ЖМР 1 937,205 1 937,205 1 935,900 100,0

З бюджету Житомирської міської

територіальної громади перераховано

субвенцію на співфінансування об'єкту.

Замовником робіт з реконструкції є

департамент регіонального розвитку

Житомирської обласної державної

адміністрації
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12.4. Субвенції з державного, обласного та

інших бюджетів на проведення заходів, які

спрямовані на покращення послуг у сфері

охорони здоров'я, вирішення питань,

пов'язаних з ліквідацією наслідків медико-

біологічних надзвичайних ситуацій

природного характеру

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ 
1 530,6 1 530,6 0,0 0,0

У грудні 2021 року отримано субвенцію

з державного бюджету в сумі 1530,6

тис. грн на закупівлю опорними ЗОЗ

послуг щодо проектування та

встановлення кисневих станцій.

Відповідні витрати будуть

здійснюватись у 2022 році

13

Провести заходи із

запобігання поширенню

коронавірусної інфекції

тощо

13.1. Придбання засобів індивідуального

захисту, медичного обладнання,

дезінфікуючих засобів, засобів діагностики,

лікування, проведення обстежень методами

імуноферментного аналізу, полімеразної

ланцюгової реакції, інших досліджень та

заходів пов'язаних із запобіганням

розповсюдженню коронавірусної інфекції

тощо

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ 
10 000,0 915,4 896,3 100,0

В рамках заходу придбано лікарський

засіб Тоцилізумаб та інші вироби

медичного призначення для лікування

пацієнтів з COVID-19.

Спрямовано видатки на створення,

оснащення та функціонування центру

вакцинації населення від COVID-19.

З метою забезпечення ліжкового фонду

централізованою подачею кисню, в КП

"Дитяча лікарня імені .Й.Башека" ЖМР

облаштовано додатково 18 кисневих

точок. 

14

Організувати та провести

медичні огляди окремих

груп населення 

14.1. Проведення обов'язкових

профілактичних медичних оглядів працівників

бюджетних закладів Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади тощо

2021-

2023

УОЗ ЖМР,  

ЗОЗ 
2 500,0 524,1 524,0 100,0

За 12 місяців 2021 року обов'язкові

профілактичні медичні огляди пройшли

581 працівник освітніх закладів

Житомирської міської ОТГ.

14.2. Функціонування медичних комісій у

військовому комісаріаті 

2021-

2023

УОЗ ЖМР,  

ЗОЗ 
4 500,0 1 971,9 1 971,9 100,0 Захід виконано

15

Забезпечити розвиток

системи громадського

здоров'я на території

Житомирської міської

об'єднаної територіальної

громади

15.1. Функціонування Міського центру

здоров'я Житомирської міської ради

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

МЦЗ ЖМР
1 500,0 1 454,3 1 454,3 100,0

Захід виконано. Упродовж 2021 року

здійснювались видатки на забезпечення 

функціонування Центру

Розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
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16

Здійснювати 

епідеміологічний нагляд

за хворобами та оцінку

стану здоров’я населення

Житомирської міської

об’єднаної територіальної

громади

16.1. Збір даних, обмін інформацією стосовно

інфекційних хвороб, неінфекційних

захворювань, харчових токсикоінфекцій,

травматизму, у тому числі в режимі реального

часу

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

Захід виконується. 

Проводиться збір даних, обмін 

інформацією стосовно інфекційних 

хвороб, неінфекційних захворювань 

тощо

16.2. Прогнозування епідемічної ситуації,

підготовка аналітичних матеріалів про

динаміку інфекційних та неінфекційних

хвороб тощо

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

Здійснюється прогнозування 

епідемічної систуації, порівняння з 

епідемічним порогом та підготовка 

аналітичних матеріалів по 

м. Житомиру щодо динаміки 

грипу/ГРВІ та СOVID-19 (підготовлено 

598 інформаційно-аналітичних довідок)

16.3. Моніторинг та реагування на небезпеки

для здоров’я населення під час надзвичайних

ситуацій

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

Відкориговані План реагування на 

надзвичайні систуації спеціалізованої 

медичної служби цивільного захисту м. 

Житомира (далі СМС ЦЗ) та План 

роботи СМС ЦЗ в особливий період. 

Видано накази управління охорони 

здоров'я "Про основні завдання СМС 

ЦЗ у 2021 році" та "Про затвердження 

Плану мобілізаційної підготовки на 

2021 рік". Взято участь у підготовці 

рішень Міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій. Спеціалізована 

медична служба цивільного захисту 

успішно пройшла комплексну 

перевірку стану цивільного захисту, що 

проводилась комісією Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій
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17.1. Ведення статистичного обліку та

звітності у сфері громадського здоров’я

відповідно до законодавства

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

Організовано збір статистичних звітів 

міських закладів - комунальних 

підприємств охорони здоров'я за 2021 

рік; підготовлено узагальнені 

статистичні звіти

17.2. Обробка інформації щодо мережі, кадрів,

економіки галузі і діяльності міських закладів

– комунальних підприємств охорони здоров’я

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

МЦЗ ЖМР

Захід виконується. Інформація 

надається у визначені терміни 

зацікавленим відомствам

18

Здійснювати заходи щодо

профілактики 

захворювань та

комунікації в інтересах

громадського здоров'я

18.1. Забезпечення імунізації, діагностичного

процесу та лікування за допомогою

імунобіологічних засобів тощо

2021-

2023

УОЗ ЖМР,  

ЗОЗ
2 200,0 508,8 508,8 100,0

У разі відсутності централізованих

поставок здійснювалось забезпечення

травматологічних пунктів

антирабічною вакциною,

протиправцевою сироваткою тощо. 

Взято участь в організації вакцинації

населення міста проти Сovid-19.

Щомісячно проводився моніторинг і

аналіз виконання плану

профілактичних щеплень по м.

Житомиру

18.2. Впровадження вакцинації проти вірусу

папіломи людини дівчаток вікової групи 9-14

років за згодою батьків з метою профілактики

захворювання на рак шийки матки 

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
200,0 190,0 190,0 100,0

Закуплено 192 од. вакцини для

профілактики захворювань, що

викликаються вірусом папіломи

людини на суму 179,9 тис. грн. 

У 2021 році вакциновано 109 дівчаток

вікової групи 9-14 років, з них 93

дівчинки отримали 2 дози.  

17

Виявляти пріоритетні

проблеми у сфері

громадського здоров’я та

загрози для здоров’я

населення Житомирської

міської об’єднаної

територіальної громади
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18.3. Збереження репродуктивного здоров’я,

профілактика ВІЛ/СНІДу та формування

відповідальної поведінки серед підлітків та

молоді щодо власного здоров’я

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
440,0 429,3 429,3 100,0

На базі КП "Дитяча лікарня" ЖМР

функціонує "Клініка дружня до

молоді". Відділення надає медико-

соціальну і психологічну допомогу

підліткам і молоді. Комплекс послуг

надається на основі дружнього до них

підходу, на принципах доступності,

добровільності, доброзичливості,

конфіденційності, анонімності та

неосудливого ставлення до

відвідувачів. Співробітниками

відділення проводяться бесіди,

семінари-тренінги, відеолекторії,

лекції, профілактичні акції, молодіжні

форуми, виступи по радіо та

телебаченню, індивідуальні

консультації тощо.Крім того, у

відділенні проводиться тестування на

ВІЛ-інфекцію; відвідувачі, за потреби,

можуть отримати засоби контрацепції.

18.4. Участь у проведенні заходів та акцій,

спрямованих на зменшення впливу на стан

здоров’я факторів ризику (нездорове

харчування, низька фізична активність,

ризикована поведінка, алкоголь, тютюн);

комунікаційних кампаній з різних аспектів

просування/промоцій здоров’я, формування

здорового способу життя і мотивації

населення до такого способу життя

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ, 

громадські 

організації 

(за згодою), 

інші 

виконавчі 

органи ради

Взято участь у засіданнях комісії з 

питань захисту прав дітей, комісії з 

питань здійснення моніторингу в галузі 

атмосферного повітря, у робочій групі 

щодо вивчення питання боротьби з 

шкідливими рослинами тощо.

Проводиться санітарно-просвітня 

робота стосовно Covid-19 з 

працівниками виконавчих органів 

міської ради та закладів бюджетної 

сфери; участь в організації 

протиепідемічних заходів в міській раді 

при виявленні у співробітників Covid-

19
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18.5. Надання консультативної допомоги

зацікавленим відомствам, підприємствам і

організаціям з питань формування здорового

способу життя

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

МЦЗ ЖМР

У разі потреби надається 

консультативна допомога зацікавленим 

відомствам, підприємствам і 

організаціям. За 2021 рік надано 353 

консультацій за телефонною гарячою 

лінією; опрацьовано 399 письмових 

звернень та інформаційних запитів

19
Організувати проведення

заходів з реабілітації

19.1. Проведення заходів з реабілітації

учасників АТО

2021-

2023
УОЗ  ЖМР 80,0 20,0 0,0 0,0

У 2021 році виконання заходу не

здійснювалось

20

Врахувати ґендерні

підходи у професійній

діяльності працівників

закладів охорони здоров'я

Житомирської міської

об'єднаної територіальної

громади

20.1. Проведення ґендерного аналізу

представництва жінок та чоловіків, які

працюють в міських закладах охорони

здоров'я

2021
УОЗ ЖМР,

ЗОЗ

За сприяння управління у справах сім'ї,

молоді та спорту міської ради створено

гендерний профіль сфери охорони

здоров'я Житомирської міської

територіальної громади

20.2. Забезпечення участі працівників закладів

охорони здоров'я у навчаннях, семінарах,

тренінгах щодо впровадження ґендерного

підходу у професійну діяльність

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
50,0 0,0 0,0 0,0

Тренінги, в яких би могли взяти участь

медичні працівники не проводились

21

Забезпечити рівні умови

для отримання послуг у

сфері медицини різними

групами жінок та

чоловіків, дівчат та

хлопців 

21.1. Забезпечення доступності медичних

послуг для різних груп населення (у т.ч. 

відео-, аудіо супровід, дублювання шрифтом

Брайля, безбар'єрне середовище тощо)

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
30,0 30,0 30,0 100,0

Всі амбулаторії сімейної медицини

оснащено вивісками та табличками з

шрифтом Брайля, ЗОЗ вторинного рівня

медичної допомоги - частково. 

У 2021 році придбано таблиці Брайля у

кількості 178 одиниць.

21.2. Систематичне вивчення рівня

задоволеності жінок і чоловіків послугами у

сфері охорони здоров'я та удосконалення

послуг на їх основі

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

З метою вивчення рівня задоволеності

жінок і чоловіків послугами у сфері

охорони здоров'я в ЗОЗ проводяться

опитування (у т.ч. анонімне

анкетування).

Врахування гендерних підходів у сфері охорони здоров'я та в організації медичної допомоги на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
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21.3. Здійснення інформування населення про

перелік послуг у сфері охорони здоров'я, їх

зміст і порядок надання з урахуванням

доступних каналів комунікації для жінок і

чоловіків

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

МЦЗ ЖМР, 

ЗОЗ

Інформація про перелік послуг, які

надаються ЗОЗ, їх зміст і порядок

надання розміщена у спеціально

облаштованих цими закладами місцях,

на власних сайтах підприємств;

необхідну пацієнту інформацію можна

дізнатись, зателефонувавши до

реєстратури відповідного ЗОЗ. 

З метою покращення сервісу щодо

інформативності пацієнта розроблено

детальну "схему маршруту пацієнта". 

21.4. Проведення обліку відвідувачів закладів

сфери охорони здоров'я з урахуванням їх віку,

статі, місця проживання

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

21.5. Проведення ґендерного аналізу звернень

населення за медичною допомогою в заклади

охорони здоров'я

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

Облік відвідувачів проводиться на 

підставі заповненої медичної 

документації в паперовому та 

електронному вигляді 
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22

Врахувати ґендерну

складову в інфраструктурі

закладів охорони здоров'я

Житомирської міської

об'єднаної територіальної

громади

22.1. Проведення ґендерного аудиту

доступності і безпеки закладів охорони

здоров'я та прилеглих до них територій

2021-

2023

Робоча група 

для 

проведення 

аудиту, 

громадські 

організації 

(за згодою)

22.2. Облаштування приміщень закладів

охорони здоров’я та прилеглих територій з

урахуванням потреб різних цільових груп

відповідно до норм ДБН (пандусами,

пристосованими дверима, меблями, зручними

лавами та стільцями, внутрішніми

комфортними туалетами, що відповідають

стандартам, місцями для паркування

транспортних засобів тощо)

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
1 000,0 242,1 242,1 100,0

22.3. Застосування в закладах охорони

здоров'я практик дружніх до сім'ї (столики для

зміни пелюшок, умивальники дитячого

розміру, неслизька підлога, дитячі захисні

сидіння, безпечні дитячі ігрові зони, зручні

зони очікування для різних цільових груп,

місця для дитячих візків та інших

великогабаритних речей тощо)

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ
500,0 0,0 0,0 0,0

У всіх дитячих амбулаторіх створено

зручні зони очікування - кімнати та

куточки для мам з дітьми, які оснащено

сучасними зручними меблями,

дитячими безкаркасними кріслами,

телевізорами, розвиваючими іграми

тощо. Наявні столики для зміни

пелюшок, місця для дитячих візків

тощо

Наявність умов для вільного доступу до 

будівель і приміщень надавачів 

медичних послуг осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення є 

обов'язковою вимогою НСЗУ. У ЗОЗ 

експертами проведено технічне 

обстеження будівель та територій. 

Виявлені недоліки усунено шляхом 

виконання рекомендацій, зазначених у 

звітах експертів. 

На етапі виконання проєктних робіт на 

проведення реконструкцій, капітальних 

ремонтів будівель та приміщень ЗОЗ, 

передбачаються умови для вільного 

доступу до них всіх категорій громадян. 

У 2021 році за рахунок передбаченого 

фінансування в КП "Лікарня № 1" 

проведено поточний ремонт пандусів у 

пологовому, урологічному корпусах 

стаціонару та в поліклініці № 2; 

закуплено 38 одиниць поручнів, якими 

облаштовано туалети відділень 

терапевтичного корпусу, травматології 

стаціонару та поліклініки № 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відсоток 

виконанн

я заходу, 

%

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансуван

ня 

відповідно 

до 

Річний 

обсяг 

фінансува

ння

Виконавці

Фактично 

профінанс

овано у 

звітному 

періоді

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

№ 

з/п
Завдання Зміст заходів

Термін 

виконан

ня

22.4. Забезпечення інклюзивного підходу в

облаштуванні медичних закладів (у т.ч.

медичним обладнанням)

2021-

2023

УОЗ ЖМР, 

ЗОЗ

В лікарнях наявні багатофункціональні

ліжка. КП "Лікарня № 1" та КП

"Лікарня № 2 ім.В.П.Павлусенка"

забезпечені гінекологічними кріслами-

трасформерами тощо

 260 994,7 130 007,2 125 601,1 96,6

Ірина ШКАП

Наталія Сокол 47 09 05

В.о.начальника управління охорони здоров'я міської ради


