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ПОГОДЖЕНО
Міністр охорони здоров'я України

__________________О.В.Аніщенко
25 серпня 2011 р.

Зведений план-графік реалізації
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я

Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

МОЗ
1 Розробка необхідних нормативно-правових актів та методичних рекомендацій для

реалізації пілотного проекту
У визначені терміни МОЗ Постанови КМУ

Накази МОЗ
2 Супровід та координація реалізації пілотного проекту постійно МОЗ

УОЗ ОДА
3 Складання планів навчання фахівців фінансово-економічних служб новим методам

планування та фінансування (програмно-цільовий метод, подушовий метод
фінансування,  метод «глобального бюджету») із залученням міжнародних  експертів

постійно МОЗ

4 Здійснення моніторингу реалізації пілотного проекту постійно МОЗ
5 Складанні звітів та інформування АПУ, КМУ, Координаційного центру, Комітету з

економічних реформ У встановлені терміни
МОЗ

6 Складання перспективних планів підготовки та перепідготовки медичних кадрів (для
первинної ланки, екстреної медичної допомоги) серпень-вересень 2011

МОЗ

І Структурна реорганізація та оптимізація мережі закладів охорони здоров‘я, прийняття відповідних рішень органами місцевого
самоврядування
Вінницька область

1. Створення Центрів первинної  медико-санітарної допомоги (Додаток 1)
1.1 Рішення сесії районних рад та Вінницької міської Ради щодо завершення розмежування

вторинної та первинної ланок надання медичної допомоги в усіх районах області,
створення центрів первинної медичної  допомоги в Немирівському, Теплицькому,
Чечельницькому, Шаргородському районах області та м.Вінниці як самостійних
юридичних осіб.

01.08.2011р. 30.12.2011р РДА
Вінницька міська

рада

Створення центрів

2. Створення системи  екстреної  медичної  допомоги (Додаток 1)
2.1. Розробка та затвердження плану структурної реорганізації центру екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф
01.04.2012 р.

2.2 Завершення будівництва та державна реєстрація обласного центру екстреної медичної ІІІ кв. 2011 р. 01.09.2012р. УОЗ та К ОДА
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

допомоги та медицини катастроф з централізованою оперативно-диспетчерською
службою «103», станціями, відділеннями та пунктами ШМД у складі., зі зміною
установчих документів.

2.2. Прийняття рішення сесії обласної Ради щодо передачі майна станцій, відділень ШМД
обласному Центру екстреної медицини з 1 січня 2012 року

01.05.2012р 01.09.2012р. УОЗ та К ОДА,
Заклади охорони
здоров’я області,

управління
комунальної

власності обласної
Ради

2.3. Здійснення фактичної передачі майна станцій, відділень ШМД обласному Центру
екстреної медицини з перереєстрацією автомобілів.

Січень 2012
року

3. Створення вторинної допомоги
3.1 Затвердження планів оптимізації мережі закладів охорони здоров‘я  вторинної медичної

допомоги відповідно до рішень, ухвалених на сесіях районних та міських рад міст
обласного значення

30.04.2012 01.07.2012р РДА
ОДА

Розпорядження
РДА, ОДА

3.2 Внесення на розгляд сесій районних та міських рад проектів створення госпітальних
округів

01.05.2012 вересень
2012р.

УОЗ та К ОДА Рішення сесій
районних рад,
міських рад

3.3 Внесення на погодження сесії обласної Ради проектів створення госпітальних округів вересень 2012р жовтень
2012

УОЗ та К ОДА Рішення сесії
обласної Ради

3.4 Створення госпітальних округів жовтень 2012р. листопад 2012р ОДА міських та обласної
рад

Дніпропетровська область
1. Створення Центрів первинної  медико-санітарної допомоги (Додаток 2)

1.1 Прийняття рішення місцевими радами щодо створення Центрів ПМСД, як юридичних
осіб

вересень 2011  до 01.10. 2011

1.2 Здійснення заходів щодо державної реєстрації юридичної особи - центру первинної
медико-санітарної допомоги

вересень 2011 до 01.11.2011

1.3 Оснащення Центрів ПМСД відповідно до Табелю оснащення постійно
1.4 Проведення поточних та капітальних ремонтів закладів первинної медико-санітарної

допомоги
постійно

2. Створення системи  екстреної  медичної  допомоги (Додаток 2)
2.1 Створення територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф створено
2.2 Складання плану-графіку відкриття додаткових пунктів тимчасового базування та

введення додаткових бригад ШМД
липень 2011 р. План-графік

2.3 Прийняття на сесіях міських та районних рад області рішень  про надання в оренду з 1
січня 2012 року приміщень на базі центрів ПМСД (сільські лікарські амбулаторії,
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини) для пунктів тимчасового базування
бригад ШМД

до 15.09. 2011

Рішення сесій
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

2.4 Прийняття рішень сесій міських та районних рад області про передачу майна служби
ШМД

вересень 2011р. до 10.10. 2011
Рішення сесій

міських та районних
рад

2.5. Розробка на підставі зразку та подання до обласної ради статутів розташованих на
відповідній території закладів охорони здоров’я разом з рішеннями сесій міських та
районних рад області про передачу майна

вересень 2011р. до 10.10. 2011

2.6 Прийняття на сесії обласної ради рішення:
про прийняття майна на служби ШМД;
про затвердження статутів ;
про укладання строкового контракту з керівником ОКЗ створених 7 станцій ШМД

 листопад 2011 до 01.12.2011 Рішення облради

2.7 Поновлення санітарного транспорту служби ШМД вересень 2011 червень 2012
2013

3. Створення вторинної допомоги
3.1 Рішення сесій міських та районних рад області про передачу юридичних осіб, що

надають вторинну допомогу, та їх майна
вересень 2011 до 10.10. 2011 Рішення сесій

міських та районних
рад

3.2 Рішення сесії обласної ради:
про прийняття юридичних осіб та їх  майна;
про затвердження статутів;
про укладання строкового контракту з керівником ОКЗ

листопад 2011  до 01.12.2011
Рішення облради

3.3. Проведення заходів щодо перереєстрації юридичної особи (закладів вторинної допомоги) грудень 2011 до 01.01.2012
3.4 Створення „госпітальних округів”:

перерозподіл наявних ресурсів (кадрів, ліжок, обладнання, приміщень, фінансів тощо)
 з 07.2012  2012 - 2013

3.5. До/переоснащення багатопрофільних лікарень, інтенсивного лікування, лікарень
планового та відновлювального лікування

постійно

Донецька область
1. Створення Центрів первинної  медико-санітарної допомоги (Додаток 3)

1.1 Підготовка проекту створення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги травень вересень ГУОЗ ОДА
ОМС,

начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

Визначення
кількості Центрів
первинної медичної
(медико-санітарної)
допомоги

1.2 Розгляд та прийняття на сесіях місцевих рад рішень про реорганізацію закладів охорони
здоров’я шляхом виділення з них центрів первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги

вересень жовтень ГУОЗ ОДА
ОМС

Співпраця місцевих
органів державної
влади та органів
місцевого
самоврядування та
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

органами охорони
здоров‘я з питань
проведення
реформи галузі

1.3 Створення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги вересень січень
2012

начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

1.4 Розробка, затвердження та реєстрація Статутів центрів первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги, призначення керівників ЦПМСД розпорядженнями голів місцевих
рад, затвердження штатних розкладів

вересень грудень ОМС,
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

Рішення МДА,
РДА, ОДА

державна реєстрація
ЦПМСД

2. Створення системи екстреної медичної допомоги (Додаток 3)
2.1 Впровадження єдиної системи екстреної медичної допомоги квітень

2011
березень

2012
ГУОЗ ОДА

начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

2.2 Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з
оперативно-диспетчерською службою

Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф

створено

ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

2.3 Визначення порядку надання виїзної консультативної допомоги вересень жовтень ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

2.4 Подання проектів рішення до обласної ради про передачу служби швидкої медичної
допомоги до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, які
знаходяться в управлінні Донецької обласної ради

серпень вересень ГУОЗ ОДА
Рішення облради

2.5 Проведення сесій місцевих рад щодо передачі служби швидкої медичної допомоги до
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в
управлінні Донецької обласної ради

жовтень листопад ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі

Рішення МДА,
РДА, ОДА
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

ЦМЛ, ЦРЛ
2.6 Подання проектів рішення до обласної ради про прийняття служби швидкої медичної

допомоги до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, які
знаходяться в управлінні Донецької обласної ради

листопад грудень ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

Рішення облради

2.8 Відкриття станцій і додаткових пунктів тимчасового базування обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф з диспетчерськими пунктами

січень
2012

червень
2012

ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

3. Створення системи вторинної допомоги
3.1 Підготовка проектів госпітальних округів та внесення облдержадміністрацією на розгляд

обласної ради проекту мережі госпітальних округів та їх структури
січень
2011

червень
2012

3.2. Подання проектів рішення до обласної ради про передачу закладів охорони здоров‘я
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, розташованих на території міст/районів, до
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в
управлінні Донецької обласної ради

липень
2012

серпень
2012

ГУОЗ ОДА
ОМС

Співпраця місцевих
органів державної
влади та органів
місцевого
самоврядування та
органами охорони
здоров‘я з питань
проведення
реформи галузі

3.3. Проведення сесій місцевих рад щодо передачі закладів охорони здоров‘я вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги, розташованих на території міст/районів, до спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в
управлінні Донецької обласної ради

серпень
2012

вересень
2012

3.4. Подання проектів рішення до обласної ради про прийняття закладів охорони здоров‘я
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, розташованих на території міст/районів, до
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в
управлінні Донецької обласної ради

серпень
2012

вересень
2012

3.5. Забезпечення передання закладів охорони здоров‘я вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги, розташованих на території міст/районів, до спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в управлінні Донецької обласної
ради

вересень
2012

жовтень
2012

3.6. Розробка, затвердження та реєстрація Статутів закладів охорони здоров‘я вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги, призначення керівників затвердження штатних
розкладів

жовтень
2012

грудень
2012

3.7. Початок роботи госпітальних округів січень
2013

постійно
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

м. Київ
1. Створення Центрів первинної  медико-санітарної допомоги (Додаток 4)

1.1 Проведення аналізу мережі та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я Липень
2011

Вересень
2011

ГУОЗ КМДА
начальники УОЗ,
головні лікарі

ЛПЗ

Визначення
оптимальної мережі
закладів, що
надають
амбулаторно-
поліклінічну
допомогу
населенню

1.2 Створення робочої групи з реформування галузі охорони здоров’я в м. Києві Липень
2011

Липень
2011

ГУОЗ КМДА Координація та
моніторинг процесу
проведення
реформування
галузі охорони
здоров’я

1.3 Розгляд та затвердження на пленарному засіданні  Київської міської ради проекту
рішення щодо створення 9 центрів первинної медико-санітарної допомоги та
консультативно-діагностичних центрів із затвердженням графіку

Жовтень
2011

Грудень 2011 ГУОЗ КМДА Прийняття рішення
Київрадою щодо
створення
юридичних осіб –
Центрів первинної
медико-санітарної
допомоги та
консультативно-
діагностичних
центрів в м. Києві та
затвердження
графіку їх відкриття

1.4 Розробка, затвердження та реєстрація Статутів (Положень) центрів первинної медико-
санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів  в управліннях державної
реєстрації, управліннях статистики, відповідних фондах, відкриття рахунків у відділеннях
Держказначейства

Жовтень
2011

Травень
2012

начальники УОЗ
РДА,

головні лікарі ЛПЗ

Затвердження
Статутів
(Положень)
ЦПМСД та КДЦ та
їх державна
реєстрація

1.5 Розробка та впровадження алгоритму організаційно-правових заходів щодо залучення
приватно-практикуючих лікарів (ППЛ) для надання населенню послуг первинної медико-
санітарної допомоги

Серпень
2011

Серпень
2011

Робоча група
ГУОЗ КМДА

Впровадження
рішення сесії
Київради «Про
проведення
пілотного проекту
залучення приватно-
практикуючих
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

лікарів для надання
населенню послуг
первинної медико-
санітарної
допомоги» з метою
управління якістю
медичної допомоги
в системі охорони
здоров’я.
Вирішення
кадрового
забезпечення
первинної ланки до
надання медичної
допомоги та
забезпечення
доступності до
медичної допомоги
населення шляхом
залучення приватно-
практикуючих
лікарів до роботи в
ЦПМСД.

1.6 Початок роботи центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та
консультативно-діагностичних центрів

Жовтень
2011

Червень
2012

начальники УОЗ
РДА,

головні лікарі ЛПЗ

Реалізація положень
Закону України
«Про порядок
проведення
реформування
системи охорони
здоров’я у
Вінницькій,
Дніпропетровській,
Донецькій областях
та м. Києві»

2. Створення системи екстреної медичної допомоги (Додаток 4)
2.1 Визначення структури  системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф  з

мережею підстанцій та пунктів тимчасового базування
Серпень

2011
Жовтень

2011
ГУОЗ

Робоча група
Опрацювання
питань щодо
впровадження
єдиної системи
екстреної медичної
допомоги в м. Києві,
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

забезпечення
поетапної її
оптимізації

2.2 Здійснити заходи  щодо створення централізованої  оперативно-диспетчерської служби
міста

Грудень
2011

Лютий
2012

ГУОЗ КМДА,
Керівники служби
ШМД та ЦМК

2.3 Забезпечити відкриття   пунктів тимчасового базування  бригад швидкої  медичної
допомоги  та їх організаційно-правове забезпечення

Грудень
2011

Березень
2012

ГУОЗ КМДА,
РДА,  Керівники
служби ШМД та

ЦМК

Впровадження
порядку
розміщення  бригад
швидкої медичної
допомоги

2.4 Затвердження штатного розпису єдиної системи екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф (територіального центру екстреної медичної допомоги  та медицини
катастроф)

Січень
2012

Лютий
2012

ГУОЗ
Робоча група,

Керівники служби
ШМД та ЦМК

2.5 Забезпечити організацію роботи відділень невідкладної допомоги  в лікарнях
інтенсивного лікування

Січень
2012

Червень
2012

ГУОЗ КМДА,
Головні лікарі

закладів  охорони
здоров’я

2.6 Створення  системи єдиної екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста
Києва з централізованою оперативно-диспетчерською службою

Серпень
2011

Червень
2012

ГУОЗ КМДА

3. Створення системи вторинної допомоги
3.1 Реорганізація та (або) оптимізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають

спеціалізовану (вторинну) та високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу
01.03.2012 01.06.2012 Структурні підрозділи

ГУОЗ,
Керівники закладів
охорони здоров’я..

Розмежування
медичних послуг
між вторинним та
третинним рівнями
медичної допомоги

3.2 Оптимізація структури лікарень та структурних  підрозділів  лікарень відповідно до
вторинного (спеціалізованого) та третинного (високоспеціалізованого) рівнів медичної
допомоги

01.04.2012 01.06.2012 Структурні підрозділи
ГУОЗ, робоча група

ГУОЗ КМДА,
Керівники закладів
охорони здоров’я...

Визначення мережі
та структури
стаціонарних
закладів охорони
здоров’я, які будуть
надавати  ургентну
(інтенсивну),
планову,
реабілітаційну та
хоспісну (медико-
соціальну)  медичну
допомогу
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

3.3 Затвердження сесією Київської міської ради структури госпітального округу Жовтень
2012

Грудень
2012

ГУОЗ,
Профільна комісія

Київради

Створення
госпітального
округу м. Києва
рішенням Київської
міської ради

2. Підготовка і впровадження нової моделі бюджетного фінансування закладів охорони здоров‘я
Вінницька область

1 Аналіз обсягу фінансування первинної медичної допомоги  за 2011 рік в межах
загального обсягу фінансування закладів охорони здоров‘я пілотного регіону, в тому
числі в межах районів та міст обласного підпорядкування.

листопад 2011р грудень 2011р головне фінансове
управління ОДА

2 Визначення обсягу фінансування первинної медичної допомоги на 2012 рік за
результатами оптимізації первинної медичної допомоги та створення центрів ПМД

листопад 2011р. грудень 2011р. головне фінансове
управління ОДА

3 Визначення обсягів бюджетних коштів на відповідний рівень медичної допомоги Вересень 2012 До 01.10.2012р. УОЗ та К ОДА
4 Визначення обсягів бюджетних коштів для кожного закладу охорони здоров’я, які

можуть задовольняти потреби населення за відповідним рівнем медичної допомоги
Жовтень 2012р Листопад 2012р УОЗ та К ОДА

Дніпропетровська область
1 Розмежування видатків за рівнями надання допомоги (первинна, вторинна) на 2011 рік травень 2011 р. липень 2011 р.
2 Формування бюджетного запиту на 2012 рік Серпень Вересень 2011

Донецька область
1 Опрацювання механізму запровадження програмно-цільового методу планування вересень ГУОЗ ОДА

начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

Розмежування
первинного та
вторинного рівнів
медичної допомоги

2 Підготовка бюджетного запиту на 2012 рік у строки,
встановлені
фінансовим
органом

ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

Розмежування
первинного та
вторинного рівнів
медичної допомоги

3 Залучення додаткових, в тому числі позабюджетних коштів для супроводу проведення
реформи

січень
2012

Впродовж
проведення
реформ

ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

Розмежування
первинного та
вторинного рівнів
медичної допомоги

м. Київ
1 Визначення обсягів фінансування первинної медичної допомоги на 2012 рік з липень грудень Управління Збільшення
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

урахуванням результатів оптимізації первинної медичної допомоги та створення центрів
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

2011 р. 2011 р. економіки,
Управління

бухгалтерського
обліку і звітності

ГУОЗ,
Управління охорони

здоров'я РДА

фінансування
видатків на
первинну ланку
буде здійснено
шляхом
перерозподілу
коштів між
вторинною та
первинною ланками
та введенням
окремого
статистичного та
фінансово-
бухгалтерського
обліку по ЦПМСД
та іншим
підрозділам
спеціалізованого та
діагностичного
прийому
амбулаторних
закладів.

Заплановано
досягти

фінансування
первинної допомоги

до 2015 року в
обсязі 20-30% від
загального обсягу
видатків на охорону

здоров'я.
2 Визначення обсягів фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2012

рік з урахуванням результатів виокремлення первинної медичної допомоги та створення
центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

липень
2011 р.

грудень
2011 р.

Управління
економіки,
Управління

бухгалтерського
обліку і звітності

ГУОЗ,
Управління охорони

здоров'я РДА

Визначення обсягу
коштів,

спрямованих на
вторинну медичну
допомогу у 2012 р. з

урахуванням
виокремлення

первинної медичної
допомоги та

створення центрів
ПМСД, та з



11

Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

урахуванням
результатів
проведеної
оптимізації

ліжкового фонду
вторинного та

третинного рівнів.
3 Підготовка проектів бюджетних запитів на 2012 рік з урахуванням даних аналізу щодо

розмежування первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
липень
2011 р.

грудень
2011 р.

Управління
економіки,
Управління

бухгалтерського
обліку і звітності

ГУОЗ,
Управління охорони

здоров'я РДА

Підвищення
ефективності
використання

бюджетних коштів,
виділених з

міського бюджету
на охорону
здоров’я,

задоволення потреб
населення в наданні
медичної допомоги

4 Забезпечити впровадження гнучкої системи оплати праці лікарів загальної практики Листопад
2011

Постійно КМДА,
ГУОЗ

Впровадження
системи

коефіцієнтів   до
умов оплати праці
лікарів загальної
практики закладів
охорони здоров’я,
які є учасниками
експерименту

5 Розробити та затвердити до впровадження на регіональному рівні пакет місцевих
стимулів для лікарів загальної практики

Січень
2012

Постійно Затвердження
Київською міською
радою соціального
пакету для лікарів
загальної практики

3. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації управлінського і медичного персоналу
Вінницька область

1 Визначення цільових груп для участі у тренінгах щодо нових підходів до планування та
фінансування

серпень 2011р. вересень 2011р.

2 Участь у навчальних семінарах, тренінгах з питань планування та фінансування з вересня 2011р.
3 Проведення навчальних семінарів для керівників органів місцевого самоврядування з

питань реформування системи охорони здоров’я
вересень 2011р. вересень 2012р. УОЗ та курортів

ОДА
Розпорядження

ОДА
4 Розробка планів підготовки лікарів загальної практики листопад 2011р. щорічно УОЗ та курортів

ОДА
Затверджений план
підготовки лікарів



12

Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

загальної практики -
сімейної медицини

5 Розробка планів перекваліфікації медичних працівників листопад 2011р. щорічно УОЗ та курортів
ОДА

Затверджений план
перекваліфікації
лікарів загальної

практики - сімейної
медицини

6 Розробка Планів підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів та
фельдшерів швидкої медичної допомоги на базі університетів та медичних коледжів

01.01.2011 01.12.2011 УОЗ та К ОДА

Дніпропетровська область
1 Визначення цільових груп для участі у тренінгах щодо нових підходів до планування та

фінансування
серпень 2011р. вересень 2011р.

2 Участь у навчальних семінарах, тренінгах з питань планування та фінансування з вересеня
2011р.

3 Проведення навчальних семінарів для керівників органів місцевого самоврядування,
органів та закладів охорони здоров’я з питань реформування системи охорони здоров’я

щомісячно

4 Підготовка та перепідготовка лікарів та медсестер ЗПСМ щомісячно
Донецька область

1 Визначення цільових груп для участі у тренінгах щодо нових підходів до планування та
фінансування

серпень 2011р. вересень 2011р.

2 Участь у навчальних семінарах, тренінгах з питань планування та фінансування з вересеня
2011р.

3 Розрахунок потреби у лікарях та молодших медичних спеціалістах первинної ланки та
іншої ланки

серпень
2012

грудень
2012

ГУОЗ ОДА

4 Формування державного замовлення на підготовку молодих спеціалістів лікарів та
молодших медичних спеціалістів

лютий
2012

лютий
2012

ГУОЗ ОДА

м. Київ
1 Визначення цільових груп для участі у тренінгах щодо нових підходів до планування та

фінансування
серпень 2011р. вересень 2011р.

2 Участь у навчальних семінарах, тренінгах з питань планування та фінансування з вересеня
2011р.

3 Проведення навчальних семінарів для керівників органів та закладів охорони здоров’я з
питань реформування системи охорони здоров’я

Вересень 2011 2014 Заступники
начальника ГУОЗ
Спільно з НМАПО
ім. П.Л.Шупика

Ефективне
впровадження
експерименту з
реформування
галузі охорони

здоров'я
4 Розробка планів підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів 2011 2014 Відділ кадрів  ГУОЗ,

Начальники
Укомплектування
вакантних посад



13

Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

управлінь охорони
здоров'я
РДА

лікарів загальної
практики-сімейних

лікарів

4. Опрацювання підходів до контролю якості медичних послуг
Вінницька область

1 Проведення моніторингу якості надання медичної допомоги населенню щомісячно

Дніпропетровська область
1 Проведення моніторингу якості надання медичної допомоги населенню щомісячно

Донецька область
1 Впровадження у роботу індикаторів щодо оцінки якості надання первинної та екстреної

медичної допомоги в рамках проведення реформування
січень
2012

січень
2012

ГУОЗ ОДА,
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

2 Проведення моніторингу якості надання медичної допомоги населенню первинної та
екстреної медичної допомоги

лютий
2012

постійно ГУОЗ ОДА,
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

3 Проведення аналізу звернень громадян з питань організації надання медичної допомоги лютий
2012

постійно ГУОЗ ОДА,
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

м. Київ
1 Проведення моніторингу якості надання первинної, спеціалізованої (вторинної),

високоспеціалізованої (третинної) та екстреної медичної допомоги населенню
Жовтень 2011 2014 Структурні

підрозділи ГУОЗ
Начальники

управлінь охорони
здоров'я РДА

Впровадження
експертної оцінки
якості надання
медичної допомоги

2 Проведення аналізу звернень громадян з питань організації надання медичної допомоги
населенню

Серпень
2011

2014 Структурні
підрозділи ГУОЗ
Начальники

управлінь охорони
здоров'я РДА



14

Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

5. Роз‘яснювальна робота щодо реформування системи охорони здоров’я
Вінницька область

1 Розробка медіа-плану інформаційного супроводу щодо роз’яснення серед населення,
медичної громадськості, органів місцевого самоврядування основних напрямків
реформування

Червень 2011 впродовж
проведення
реформи

УОЗ та курортів
ОДА

Наказ УОЗ та К ОДА

2 Проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи із залученням ЗМІ щодо
висвітлення ходу реформування медичної галузі.

Червень 2011 впродовж
проведення
реформи

УОЗ та К ОДА  План -графік

Дніпропетровська область
5.1 Проведення широкої інформаційної компанії , роз’яснювальної роботи серед населення  і

медичної громадськості, популяризація позитивних змін у реформуванні системи
медичного обслуговування області

щомісячно

5.2. Реалізація плану медійних та соціальних комунікацій у регіоні 2011 2013
5.3. Створення друкованих матеріалів (брошури, листівки,плакати, білборди) серпень 2011 2013
5.4. Відслідковування ефективності комунікацій (соціологічні дослідження та фокус-групи) вересень 2011 2013
5.5. Аналіз звернень громадян з питань реформування травень 2011 2013
5.6. Поновлення та наповнення web-сайта головного управління охорони здоров’я та на

сайтах лікувально-профілактичних закладів за розділами: „Новини”, „Про реформу у
пресі”, „Корисна інформація”, „Нормативна база”, „Питання, які цікавлять”

червень 2011 2013

5.7. Здійснення заходів з управління ризиками, пов’язаними з реформою охорони здоров’я серпень 2011 2013
Донецька область

1 Висвітлення питань реформування охорони здоров’я:
- на офіційному сайті облдержадміністрації;
- на офіційному сайті головного управління охорони здоров'я;
- на сайтах лікувально-профілактичних установ та закладів охорони здоров'я області;
- у медичних друкованих та інших виданнях;
- на обласному та місцевих телебаченні та радіоканалах.

лютий постійно ГУОЗ ОДА,
ОМС,

начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

2 Організація телефонного зв'язку «Гаряча лінія» з населенням щодо проведення
реформування охорони здоров'я

лютий постійно ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

3 Забезпечення активної співпраці з органами місцевої влади, із громадськими
професійними медичними та іншими організаціями, профспілками з питань проведення
реформування медичної галузі в регіонах

серпень постійно ГУОЗ ОДА
ОМС,

начальники УОЗ,
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

завідувачі ВОЗ
МР/РДА,

головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

м. Київ
1 Розробка та впровадження  планів проведення інформаційної компанії щодо роз′яснення

основних напрямків реформування серед населення та медичної громадськості
2011 2014 Начальники

управлінь охорони
здоров'я
РДА,

КМ "Центр здоров'я"
2 Проведення роз’яснювальної роботи із залученням ЗМІ щодо висвітлення ходу

реформування системи охорони здоров’я
2011 2014 Заступники

начальника ГУОЗ,
Начальники

управлінь охорони
здоров'я
РДА,

Прес-служба КМ
"Центр здоров'я"

Підтримка
експерименту з
реформування
системи охорони

здоров’я
громадськістю

3 Висвітлення інформації щодо ходу експерименту з реформування системи охорони
здоров’я на сайтах КМДА та ГУОЗ

2011 2014 Прес-служба КМДА,
ГУОЗ

Ознайомлення
громадськості з

ходом проведення
експерименту,
громадське
обговорення

6.  Проведення моніторингу та оцінки виконання плану-графіку
Вінницька область

Дніпропетровська область
Донецька область

м. Київ
1 Проведення моніторингу виконання плану-графіку на регіональному рівні, оцінка

результатів
щомісячно ГУОЗ

2 Складання відповідних звітів. у встановлені
терміни

ГУОЗ

7. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я
Вінницька область

1 Покращення матеріально – технічної бази служби екстреної медичної допомоги:
- придбання санітарних автомобілів;
- придбання медичного обладнання;
- кадрове забезпечення;
- придбання засобів радіозв’язку;

01.01.2012 01.12.2014



16

Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

Дніпропетровська область
1 Виконання  поточних та капітальних ремонтів закладів первинної медико-санітарної

допомоги
постійно

Донецька область
1 Підготовка поетапного плану переоснащення служби ШМД санітарним автотранспортом

медичним обладнанням та сучасними системами зв'язку відповідно до Держстандарту
лютий травень ГУОЗ ОДА

начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

Впровадження
реформи

2 Оснащення робочих місць лікарів загальної практики-сімейних лікарів, медичним
обладнанням, автотранспортом

жовтень грудень начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

м. Київ
1 Впровадження сучасних інформаційних та управлінських технологій, що базуються на

персоніфікованих медичних базах даних, медичному менеджменті і логістиці.
2011 2014 Заступники

начальника ГУОЗ,
Структурні

підрозділи  ГУОЗ
Начальники

управлінь охорони
здоров'я РДА

2 Оснащення (дооснащення) обладнанням мережі закладів охорони здоров’я 2011 2014 ГУОЗ,
Начальники

управлінь охорони
здоров'я РДА

3 Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров'я 2011 2014 ГУОЗ,
Начальники

управлінь охорони
здоров'я РДА

4 Забезпечення санітарним транспортом закладів ПМСД 2011 2014 Заступники
начальника ГУОЗ,

Структурні
підрозділи  ГУОЗ

Начальники
управлінь охорони

здоров'я РДА
5 Забезпечення автомобілями класу В  та С служби екстреної медичної допомоги. 2011 2014 Заступники

начальника ГУОЗ,
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Термін виконання№з/п Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

Структурні
підрозділи  ГУОЗ

6 Оснащення центральної диспетчерської служби екстреної медичної допомоги . січень
2012

вересень
2012

Заступники
начальника ГУОЗ,

Структурні
підрозділи  ГУОЗ

7 Забезпечити впровадження  електронного реєстру пацієнтів після затвердження
методичних рекомендацій для пілотних регіонів в МОЗ України

Січень
2012

Січень
2013

КМДА
ГУОЗ

8 Забезпечити пріоритетність першочергового забезпечення ЦПСД необхідним медичним
обладнанням та лікарськими засобами

Вересень
2011

постійно КМДА
ГУОЗ

Вінницька область
на період з 01.07.2012 до 31.12.2013 року

(з поквартальною розбивкою)

Термін виконання№з/п Заходи
початок виконання завершення

виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат

1 Затвердження планів оптимізації мережі закладів охорони
здоров‘я  вторинної медичної допомоги відповідно до рішень,
ухвалених на сесіях районних та міських рад міст обласного
значення

ІІ кв. 2012р ІІІ кв. 2012р РДА
ОДА

Розпорядження РДА, ОДА

2 Проведення з керівниками місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, начальниками
відділів охорони здоров'я РДА, головними лікарями
центральних районних, міських лікарень, територіальних
медичних об’єднань нарад з питань створення госпітальних
округів в рамках оптимізації мережі закладів охорони здоров'я.

ІІІ кв. 2012р ІІІ кв. 2012р УОЗ та К ОДА Розпорядження ОДА, наказ
УОЗ та К ОДА

3 Внесення на розгляд сесій районних та міських рад проектів
створення госпітальних округів

ІІІ кв. 2012р ІІІ кв. 2012р РДА
ОДА

Рішення сесій районних рад,
міських рад

4 Внесення на розгляд сесії обласної ради проектів створення
госпітальних округів

І кв.2013 І кв.2013р ОДА Рішення сесії обласної Ради

5 Затвердження структури госпітальних округів відповідно до
рішень ухвалених на сесіях районних, міських  та обласної
ради.

ІІ кв.2013р ІІ кв.2013р ОДА Розпорядження ОДА

6 Створення госпітальних округів ІІ кв.2013р ІVкв. 2014 р РДА
ОДА

міських та обласної рад
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7 Створення обласного перинатального центру ІVкв. 2012 ІVкв. 2013
8 Реалізація бюджетної програми виконавцями та проведення

щоквартального моніторингу виконання програми
щоквартально УОЗ та К ОДА

9 Щоквартальний моніторинг виконання договорів про медичне
обслуговування населення в рамках виконання бюджетних
програм

щоквартально

10 Проведення навчальних семінарів для керівників органів
місцевого самоврядування з питань реформування системи
охорони здоров’я

ІV кв. 2014р. УОЗ та курортів
ОДА

Розпорядження ОДА

11 Розробка планів підготовки лікарів загальної практики –
сімейної медицини

ІV кв. 2011р. ІV кв. щорічно УОЗ та курортів
ОДА

Затверджений план підготовки
лікарів загальної практики -

сімейної медицини
12 Розробка планів перекваліфікації медичних працівників ІV кв. 2011р. ІV кв. щорічно УОЗ та курортів

ОДА
Затверджений план

перекваліфікації лікарів
загальної практики - сімейної

медицини
13 Проведення моніторингу якості надання медичної допомоги

населенню
Щомісячно

14 Розробка медіа-плану інформаційного супроводу щодо
роз’яснення серед населення, медичної громадськості, органів
місцевого самоврядування основних напрямків реформування

ІІ кв. 2011р. ІV кв. щорічно УОЗ та курортів
ОДА

 Наказ УОЗ та К ОДА

15 Проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи із
залученням ЗМІ щодо висвітлення ходу реформування
медичної галузі.

ІІ кв. 2011р. ІV кв. щорічно УОЗ та К ОДА  План -графік

16 Складання відповідних звітів для інформування МОЗ,
Комітету з економічних реформ, Координаційного центру,
Адміністрації Президента України

у встановлені
терміни

УОЗ та К ОДА
ОДА

17 Проведення аналізу та підготовка узагальнених результатів
про реформування системи охорони здоров’я

щорічно УОЗ та К ОДА
ОДА

18 Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф з централізованою оперативно-
диспетчерською службою «103», станціями, відділеннями та
пунктами ШМД у складі.

ІІІ кв. 2011р. ІІІ кв. 2012р. УОЗ та К ОДА

19 Організація навчання немедичних працівників навичкам
надання першої невідкладної допомоги

 І кв. 2012р. ІV кв. 2014р. УОЗ та К ОДА

20 Покращення матеріально – технічної бази служби екстреної
медичної допомоги:
- придбання санітарних автомобілів;
- придбання медичного обладнання;
- кадрове забезпечення;
- придбання засобів радіозв»язку;

 І кв. 2012р. ІV кв. 2014р.
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21 Створення відділень невідкладної медичної допомоги у складі
багатопрофільних лікувально-профілактичних закладів

ІІ кв. 2012 ІV кв. 2014р. УОЗ та К ОДА
РДА

Дніпропетровська область
на період з 01.07.2012 до 31.12.2013 року

(з поквартальною розбивкою)

2 півріччя 2012 року№ Показник

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. Формування оптимальної мережі закладів загальної
практики – сімейної медицини

+ +

2. Оснащення/переоснащення закладів ПМСД відповідно
до Табелю оснащення

+ +

3. Проведення поточних та капітальних ремонтів закладів
первинної медико-санітарної допомоги

+ +

4.

4.1.

Підготовка та перепідготовка лікарів та медсестер
ЗПСМ:

підготовка/перепідготовка лікарів ЗПСЛ;

+

210

+

210

4.2. тематичне удосконалення сімейних лікарів з питань
ведення фізіологічної вагітності;

+ +

4.3.
тренінги для лікарів первинної ланки з питань
безпечного материнства та репродуктивного здоров’я;

50 50
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4.4. підготовка/перепідготовка медсестер ЗПСМ та
бакалаврів;

+ +

4.4. навчання фахівців первинної ланки з питань догляду за
дітьми

100 100

5.  Моніторинг якості надання медичної допомоги
населенню

+ +

6. Моніторинг виконання плану-графіку + +

7. Дооснащеня наявного санітарного транспорту ШМД + +

8. Поновлення санітарного транспорту служби ШМД + +

9. Підготовка та перепідготовка спеціалістів служби
ШМД області

+ +

10. Створення „госпітальних округів”:
перерозподіл наявних ресурсів (кадрів, ліжок,
обладнання, приміщень, фінансів тощо)

з
01.07.2012

+

11. До/переоснащення багатопрофільних лікарень
інтенсивного лікування, лікарень планового та
відновлювального лікування

+ +
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2013 рік№ Показник

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. Формування оптимальної мережі
закладів загальної практики –
сімейної медицини

+  + + +

2. Оснащення/переоснащення
закладів ПМСД відповідно до
Табелю оснащення

+ + + +

3. Проведення поточних та
капітальних ремонтів закладів
первинної медико-санітарної
допомоги

+ + + +

4.

4.1.

Підготовка та перепідготовка
лікарів та медсестер ЗПСМ:

підготовка/перепідготовка лікарів
ЗПСЛ;

+

220

+

220

+

220

+

220

4.2. тематичне удосконалення
сімейних лікарів з питань ведення
фізіологічної вагітності;

+ + + +

4.3.
тренінги для лікарів первинної
ланки з питань безпечного
материнства та репродуктивного
здоров’я;

 + + + +

4.4. підготовка/перепідготовка
медсестер ЗПСМ та бакалаврів;

+ + + +

4.4. навчання фахівців первинної ланки
з питань догляду за дітьми на
постійно діючому семінарі

 + + + +
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5.  Моніторинг якості надання
медичної допомоги населенню

+ + + +

6. Моніторинг виконання плану-
графіка

 + + + +

7. Дооснащеня наявного санітарного
транспорту ШМД

 + + + +

8. Поновлення санітарного
транспорту служби ШМД

+ + + +

9. Підготовка та перепідготовка
спеціалістів служби ШМД області

+ + + +

10. Створення „госпітальних округів”:
перерозподіл наявних ресурсів
(кадрів, ліжок, обладнання,
приміщень, фінансів тощо)

+ + + +

11. До/переоснащення
багатопрофільних лікарень
інтенсивного лікування, лікарень
планового та відновлювального
лікування

+ + + +

Донецька область
на період з 01.07.2012 до 31.12.2013 року

(з поквартальною розбивкою)

Термін виконання Контроль виконання№
п/п

Заходи
початок

виконання
завершення
виконання

Відповідальні
за виконання

Кінцевий
результат стан

виконання
коментарі щодо
виконання

Структурна реорганізація та оптимізація мережі закладів охорони здоров‘я, прийняття відповідних рішень місцевими органами влади
І. Створення госпітальних округів ІІ квартал ІY квартал ГУОЗ ОДА

начальники УОЗ,
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завідувачі ВОЗ
МР/РДА,

головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

1.1. Подання проектів рішення до обласної ради про
передачу закладів охорони здоров‘я вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги,
розташованих на території міст/районів, до
спільної комунальної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в
управлінні Донецької обласної ради

ІІ квартал ІІІ квартал ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

1.2. Проведення сесій місцевих рад щодо передачі
закладів охорони здоров‘я вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги,
розташованих на території міст/районів, до
спільної комунальної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в
управлінні Донецької обласної ради

ІІ квартал ІІІ квартал ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

1.3. Подання проектів рішення до обласної ради про
прийняття закладів охорони здоров‘я вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги,
розташованих на території міст/районів, до
спільної комунальної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в
управлінні Донецької обласної ради

ІІ квартал ІІІ квартал ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

1.4. Забезпечення фактичного комісійного
передання закладів охорони здоров‘я вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги,
розташованих на території міст/районів, до
спільної комунальної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, які знаходяться в
управлінні  Донецької обласної ради

ІІ квартал ІІІ квартал ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

1.5. Внесення облдержадміністрацією на розгляд
обласної ради проекту мережі госпітальних
округів та їх структури

ІІ квартал ІІІ квартал ГУОЗ ОДА
начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

1.6 Розробка, затвердження та реєстрація Статутів
закладів охорони здоров‘я вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги в
управліннях державної реєстрації, управліннях
статистики, відповідних фондах, відкриття
рахунків у відділеннях Держказначейства

ІІІ квартал ІІІ квартал ГУОЗ ОДА

1.7. Призначення керівників закладів охорони
здоров‘я вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги та затвердження штатних розкладів

ІІІ квартал ІІІ квартал ГУОЗ ОДА
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1.8 Затвердження  рішенням обласної ради мережі
госпітальних округів та їх структури

ІІІ квартал ІY квартал ГУОЗ ОДА

1.9 Початок роботи госпітальних округів І квартал
2013

ІY квартал
2013

ГУОЗ ОДА

Підготовка і впровадження нового механізму фінансового забезпечення закладів охорони здоров‘я
2. Впровадження програмно-цільового методу

планування
В строки

встановлені
фінансовими
органами

ІY квартал
2013

ГУОЗ ОДА

Опрацювання підходів до контролю якості медичних послуг
1. Впровадження у роботу індикаторів щодо

оцінки якості надання вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги в рамках
проведення реформування

І квартал
2013

ІY квартал
2013

ГУОЗ ОДА

2 Проведення моніторингу якості надання
медичної допомоги населенню первинної та
екстреної медичної допомоги

лютий
2012

постійно

3. Проведення аналізу звернень громадян з питань
організації надання медичної допомоги

лютий
2011

постійно

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я
1. Проведення ремонтних робіт у закладах

охорони здоров’я вторинного (спеціалізованого)
рівня надання медичної допомоги

начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

2. Оснащення закладів охорони здоров’я
вторинного (спеціалізованого) рівня надання
медичної допомоги сучасним діагностичним і
лікувальним устаткуванням, автотранспортом

начальники УОЗ,
завідувачі ВОЗ

МР/РДА,
головні лікарі
ЦМЛ, ЦРЛ

м. Київ
на період з 01.07.2012 до 31.12.2013 року

(з поквартальною розбивкою ІІ півріччя  2012 року та 2013 рік)

2 півріччя 2012 року 2013рік№ Показник

3 квартал
2012

4 квартал
2012

1 квартал
2013

2 квартал
2013

3 квартал
2013

4 квартал
2013

1 Функціонування  центрів
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги та
консультативно-діагностичних

+ + + + + +
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центрів як юридичних осіб та (або)
структурних підрозділів

2. Оптимізація структури лікарень та
структурних  підрозділів  лікарень
відповідно до вторинного
(спеціалізованого) та третинного
(високоспеціалізованого) рівнів
медичної допомоги, визначених
наказом МОЗ України

+ + + + + +

3. Розробка, затвердження змін до
установчих документів закладів
охорони здоров’я вторинного
(спеціалізованого) та третинного
(високоспеціалізованого) рівнів
медичної допомоги, та реєстрація
їх відповідно до чинного
законодавства

+ +

4. Впровадження порядку
направлення та госпіталізації
пацієнтів до закладів охорони
здоров`я державної і комунальної
форм власності, що надають
спеціалізовану (вторинну) та
високоспеціалізовану (третинну)
медичну допомогу

+

5. Затвердження сесією Київської
міської ради структури
госпітального округу

+

6. Впровадження гнучкої системи
оплати праці лікарів загальної
практики

+ + + + + +

7. Впровадження на регіональному
рівні соціального  пакету місцевих
стимулів для лікарів загальної
практики

+ + + + + +

8.  Участь в навчальних семінарах
для керівників органів та закладів
охорони здоров’я з питань
реформування системи охорони
здоров’я

+ + + +
+

+
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9. Впровадження  планів підготовки
лікарів загальної практики –
сімейних лікарів та перепідготовки
медичних працівників

+ + + + + +

10. Проведення моніторингу стану
укомплектованості медичних
працівників закладів охорони
здоров’я первинної медико-
санітарної допомоги та
забезпечення укомплектування
вакантних посад лікарів загальної
практики-сімейних лікарів

+ + + + + +

11. Залучення до надання первинної
медичної допомоги фізичних осіб -
підприємців, що здійснюють
господарську діяльність з медичної
практики за спеціальністю
“загальна практика - сімейна
медицина”

+ + + + + +

12. Проведення моніторингу якості
надання медичної допомоги
населенню

+ + + + + +

13. Проведення інформаційної
компанії щодо роз′яснення
основних напрямків реформування
серед населення та медичної
громадськості

+ + + + + +

14. Впровадження сучасних
інформаційних та управлінських
технологій, що базуються на
персоніфікованих медичних базах
даних, медичному менеджменті і
логістиці.

+ + + + + +

15. Оснащення (дооснащення)
медичним обладнанням мережі
закладів охорони здоров'я

+ + + + + +

16. Забезпечення транспортними
засобами закладів ПМСД та
системи екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф

+ + + + + +
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17. Проведення капітальних та
поточних ремонтів закладів
охорони здоров'я

+ + + + + +

18. Аналіз та узагальнення ходу
впровадження експерименту
реформування системи охорони
здоров’я

+ + + + + +


