
 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження обласної Програми 
відзначення кращих медичних працівників на 2022-2026 роки 

 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рекомендаціями постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення від 08.12.2021 року, з 
метою відзначення кращих медичних працівників Полтавської області – лауреатів 
Премії Полтавської обласної ради імені М.В. Скліфосовського,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити обласну Програму відзначення кращих медичних працівників 
на 2022-2026 роки, що додається на 8 аркушах. 

 
2. Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації 

щорічно передбачати в обласному бюджеті кошти на виконання обласної 
Програми відзначення кращих медичних працівників на 2022-2026 роки. 

 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент охорони 

здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації та Департамент 
соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, 
контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я та соціального захисту та з питань бюджету та управління майном. 

 

 

 

        ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ      О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

_________ сесії обласної ради ________  

скликання 

_______________ № ______ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ОБЛАСНА ПРОГРАМА ВІДЗНАЧЕННЯ КРАЩИХ МЕДИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  

НА 2022 -2026 РОКИ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

м. Полтава 2021 рік 
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І. Паспорт програми 

Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників  

на 2022-2026 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Департамент охорони здоров'я 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення проєкту Програми 

 

3. Розробник та співрозробники 

Програми 

Департамент охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації, 

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

Програми  

Департамент охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації, 

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

5. Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області, якій відповідає 

програма 

Підпункт 1.1. «Здорове населення області 

з максимальною 

тривалістю активного періоду життя» 

пункту 8.1. розділу 8 Стратегії розвитку 

Полтавської області 2021-2027 

6. Термін реалізації Програми 2022 – 2026 рр. 

7. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 
2022 – 2026 роки 

8.    Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання Програми 
Обласний бюджет 

9. Очікуваний обсяг фінансування 

Програми, всього 
732000 грн. 

 

1)  

2)  

 

 

3)   

у тому числі за рахунок коштів: 

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, 

селищного (сільського) 

бюджету; 

інших джерел 

фінансування 

2) обласний бюджет – 

732000 грн. 

 

Директор Департаменту                                                                               В. ЛИСАК 
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ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Медицина Полтавщини відома своїми значними відкриттями, 

напрацюваннями і досягнення, що створюються плідною працею 

професіоналів. Тривалий час жив і працював на Полтавщині та підняв 

авторитет вітчизняної хірургії Микола Васильович Скліфосовський.  

Премія Полтавської обласної ради імені М.В. Скліфосовського, заснована 

Полтавською обласною радою, відзначає позитивні сторони діяльності системи 

охорони здоров'я та всебічно сприяє розвитку якісної та доступної медичної 

допомоги на Полтавщині. 

Премією нагороджуються медичні працівники лікувально-

профілактичних, санаторно-курортних закладів області та стаціонарних 

соціально-медичних установ, викладачі вищих навчальних закладів 1-4 рівнів 

акредитації, які мають постійну лікувальну практику та досягли вагомих 

здобутків у наданні якісної висококваліфікованої медичної допомоги 

населенню; розробці та впровадженні інноваційних технологій, сучасних 

методів та методик діагностики і лікування; організації методичного та 

матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичного процесу; 

поширенні передового досвіду серед медичних працівників; впровадженні 

заходів із збереження та зміцнення здоров'я населення; розвитку теорії та 

практики сучасної медицини 

Прийняття Програми дасть змогу здійснювати виплати грошової 

винагороди Лауреатам Премії Полтавської обласної ради                                                

ім. М.В. Скліфосовського. 

 

ІІI. Мета Програми 

Мета Програми полягає у забезпеченні виплати грошової винагороди 

Лауреатам Премії Полтавської обласної ради ім.. М.В. Скліфосовського та 

підвищення авторитету професії лікаря у суспільстві, рівня мотивації праці 

медиків. 
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IV. Напрями діяльності та заходи обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2022-2026 

роки, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її виконання 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

поетапно з 

розбивкою 

по роках*, 

тис. грн. 

Напрям 1. Відзначення кращих медичних працівників 

 

1.1 
х 

Забезпечення проведення 

засідань журі, підготовки 

відповідних розпоряджень 

голови обласної ради, 

підготовка та подання 

інформації у ЗМІ про 

присудження Премії  

нагородження лауреатів, 

ведення обліку лауреатів Премії 

Щорічно Полтавська обласна рада 
Не потребує 

фінансування 
 

1.2 х 

Забезпечення інформування 

закладів і установ охорони 

здоров’я, стаціонарних 

соціально-медичних установ про 

висунення кандидатур на 

здобуття Премії 

 

Щорічно 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

обласної державної 

адміністрації, 

Департамент соціального 

захисту населення 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

Не потребує 

фінансування 
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1.3  

Організація приймання, обліку 

та зберігання відповідних 

документів, організація  

вручення Премії 

Щорічно 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

обласної державної 

адміністрації, 

Департамент соціального 

захисту населення 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

Не потребує 

фінансування 
 

 

1.4 
х 

Виплата грошової винагороди 

лауреатам Премії 
Щорічно 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

обласної державної 

адміністрації, 

Департамент соціального 

захисту населення 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

Обласний бюджет 

2022-146,4 

2023-146,4 

2024-146,4 

2025-146,4 

2026-146,4 

 

Усього за програмою 732,00 

 

* Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань і фактичних можливостей, і 

може бути уточнено під час внесення змін до бюджету з урахуванням можливостей дохідної частини місцевих бюджетів.  

 Орієнтовні обсяги видатків, необхідних для виконання Програми, планується коригувати щороку з урахуванням 

конкретних завдань, фактичних можливостей та процесів інфляції. 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я  

Полтавської обласної державної адміністрації                                                                                                     В. ЛИСАК 
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Бюджет обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 

2022-2026 роки 

тис. грн 

Очікувані 

джерела 

фінансува

ння 

Етапи з розбивкою по роках (у разі довгострокового 

терміну реалізації). В іншому випадку – строк 

програми по роках 

Частка у % 

від  

загального  

обсягу  

фінансуван

ня 
2022 2023 2024 2025 2026 Разом 

Обсяг 

коштів, 

усього,  

у тому 

числі: 

146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 732,00 

100 

державний 

бюджет 
    

  
 

обласний 

бюджет 

146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 732,00 
100 

бюджети 

місцевого 

самовряду

вання 

територіал

ьних 

громад 

    

  

 

 

* Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань і фактичних можливостей, і може бути уточнено під час 

внесення змін до бюджету з урахуванням можливостей дохідної частини 

місцевих бюджетів. 

 Орієнтовні обсяги видатків, необхідних для виконання Програми, 

планується коригувати щороку з урахуванням конкретних завдань, фактичних 

можливостей та процесів інфляції. 
   

Директор Департаменту охорони здоров’я  

Полтавської обласної державної адміністрації                                В. ЛИСАК 
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V. Очікувані показники успішності Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

- виплатити грошову винагороду Лауреатам Премії Полтавської обласної 

ради ім. М.В. Скліфосовського; 

- підвищити авторитет професії лікаря у суспільстві, рівня мотивації праці 

медиків 
 

 Кількісні показники успішності Програми  

 

Показники 

успішності 

Програми 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

Програми 

 

 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення показників 

успішності станом на завершення 

бюджетного року 

Джерела 

інформа

ції 

показни

ків 

2022 2023 2024 2025 2026 
 

   

Кількість 

Лауреатів 

Премії 

Полтавської 

обласної 

ради  

ім. М.В. 

Скліфосовсь

кого 

 

12 

 

осіб 12 12 12 12 12 

Розпоряд

ження 

голови 

Полтавсь

кої 

обласної 

ради 
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VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

Полтавською обласною державною адміністрацією, постійною комісією 

обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.  

Організація виконання Програми покладається на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації та Департамент 

соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації 

Відповідальні виконавці Програми – Департамент охорони здоров’я 

Полтавської обласної державної адміністрації та Департамент соціального 

захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації до 20 січня 

наступного за звітним роком подає Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації 

узагальнений річний звіт про виконання Програми та пояснювальну записку.  

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення обласної ради «Про затвердження обласної Програми 

відзначення кращих медичних працівників на 2022-2026 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 
 

Мета: відзначення кращих медичних працівників Полтавської області – 

лауреатів Премії Полтавської обласної ради імені М.В. Скліфосовського 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 
 

Проєкт рішення розроблено за ініціативою Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації на виконання вимог 

пункту 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Необхідність прийняття проєкту рішення обласної ради ««Про 

затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 

2022-2026 роки» зумовлена створенням можливості для виплати грошової 

винагороди лауреатам Премії Полтавської обласної ради імені 

М.В. Скліфосовського. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

           Проєкт рішення передбачає затвердження обласної Програми 

відзначення кращих медичних працівників на 2022-2026 роки 

 

4. Правові аспекти 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Проєктом рішення передбачено щорічне фінансування з обласного 

бюджету  виплат грошової винагороди лауреатам Премії Полтавської обласної 

ради імені М.В. Скліфосовського. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення погоджено з Департаментом фінансів обласної державної 

адміністрації та Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій фінансів обласної державної адміністрації. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення погоджено з Громадською радою при Полтавській обласній 

державній адміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

Проєкт рішення не передбачає правил і процедур, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення дозволить підвищити авторитет та повагу до 

професії лікаря у суспільстві, рівня мотивації праці, створення здорової 

конкуренції серед медичних працівників, заохочення медичних працівників до 

творчої праці. 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

охорони здоров’я 

Полтавської обласної державної 

адміністрації                                               Віктор ЛИСАК 


	* Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань і фактичних можливостей, і може бути уточнено під час внесення змін до бюджету з урахуванням можливостей дохідної частини місцевих бюджетів.
	* Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань і фактичних можливостей, і може бути уточнено під час внесення змін до бюджету з урахуванням можливостей дохідної частини місцевих бюджетів. (1)

