
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про виконання обласної Програми  
відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки 

 
 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 5 частини першої статті 2 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» та заслухавши звіт директора Департаменту охорони 
здоровя Полтавської обласної державної адміністрації В. Лисака, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
звіт про виконання обласної Програми відзначення кращих медичних 

працівників на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання 
сімнадцятої сесії сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 494 (із змінами), що 
додається на 2 аркушах, взяти до відома. 

 
 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 
до рішення       сесії Полтавської     

обласної ради восьмого скликання 

2021 № ____ 

  

Звіт  

про виконання обласної Програми відзначення кращих медичних 

працівників на 2017-2021 роки 

 

Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-

2021 роки (далі – Програма), затверджена рішенням пленарного засідання 

сімнадцятої сесії сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 494 (із змінами), 

діяла протягом 2017-2021 років. 

Головна мета обласної програми – виконання рішень двадцять третьої 

сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 2 грудня 2009 року «Про 

Полтавську обласну премію імені М.В. Скліфосовського» в частині 

фінансування видатків премії; підвищення авторитету та поваги до професії 

лікаря у суспільстві, рівня мотивації праці; створення здорової конкуренції 

серед медичних працівників, заохочення медичних працівників до творчої 

праці. 

Основними завданнями програми є забезпечити відзначення Премією 

Полтавської обласної ради імені М.В. Скліфосовського (далі – Премія) 

медичних працівників Полтавщини, які мають такі здобутки: 

- особливі успіхи у справі надання якісної висококваліфікованої медичної 

допомоги населенню області, утвердження принципу пріоритету здоров'я 

людини як найвищої цінності в суспільстві; 

- розробка та впровадження інноваційних технологій, сучасних методів та 

методик діагностики і лікування; 

- створення методичного та матеріально – технічного забезпечення лікувально – 

профілактичного процесу; 

- поширення передового досвіду серед медичних працівників; 

- ефективне впровадження заходів по збереженню та зміцненню здоров'я 

населення. 

Премія присуджується щороку медичним працівникам лікувально-

профілактичних, санаторно-курортних закладів області та стаціонарних 

соціально-медичних установ, викладачам 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. 

Визначені номінації Премії: 

- «Кращий лікар-хірург»;  

- «Кращий лікар загальної практики-сімейної медицини»; 
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- «Кращий вузькопрофільний фахівець галузі охорони здоров'я»; 

- «Кращий керівник закладу охорони здоров'я»;  

- «Краща медична сестра»; 

- «Кращий лікар будинку-інтернату (пансіонату)»; 

- «Краща медична сестра будинку-інтернату (пансіонату)». 

У кожній номінації для закладів і установ охорони здоров’я встановлюється 

по дві Премії: одна – для відзначення номінантів, які працюють у містах 

обласного значення Полтавської області, і друга – для відзначення номінантів, 

які працюють у районних центрах та сільських населених пунктах Полтавщини. 

У кожній номінації медичним працівникам стаціонарних соціально-медичних 

установ встановлюється по одній Премії. 

        Виконання обласної програми відзначення кращих медичних працівників 

на 2017-2021 роки здійснювалось за рахунок обласного бюджету. Також 

рішенням було передбачено забезпечення виплати Премії кращим медичним 

працівникам, які стали лауреатами у 2016 році. 

        За період 2017-2021 роки присуджено Премію Полтавської обласної ради 

імені М.В. Скліфосовського з врученням диплома лауреата та грошової 

винагороди   в   номінаціях   з  виплатою   грошової   винагороди   кожній  особі  

5000 грн.:   

- «Кращий лікар-хірург» - 9 лікарям;  

- «Кращий лікар загальної практики-сімейної медицини» - 10 лікарям; 

- «Кращий вузькопрофільний фахівець галузі охорони здоров'я» - 10 лікарям; 

- «Кращий керівник закладу охорони здоров'я» - 10 лікарям;  

- «Краща медична сестра» - 10 медичним працівникам. 

В 2017 році проведено виплату грошової винагороди лауреатам обласної 

премії імені М.В. Скліфосовського 2017 року та 2016 року в сумі 115900 грн.; 

В 2018 році проведено виплату грошової винагороди лауреатам обласної 

премії імені М.В. Скліфосовського 2018 року в сумі 61000 грн.;    

В 2019 році проведено виплату грошової винагороди лауреатам обласної 

премії імені М.В. Скліфосовського 2018 року в сумі 61000 грн.;    

В 2020 році проведено виплату грошової винагороди лауреатам обласної 

премії імені М.В. Скліфосовського 2018 року в сумі 54900 грн.;    

В 2021 році проведено виплату грошової винагороди лауреатам обласної 

премії імені М.В. Скліфосовського 2018 року в сумі 61000 грн.    

Виконання Програми дає можливість підвищити авторитет та повагу до 

професії лікаря у суспільстві, рівня мотивації праці, створити здорову 

конкуренцію серед медичних працівників, заохотити медичних працівників до 

творчої праці. 

 

Директор Департаменту  

охорони здоров’я   

Полтавської обласної державної 

адміністрації         Віктор ЛИСАК 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми 

відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: дотримання вимог пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

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 

 

Виконання вимог пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та пункту 5 частини 1 статті 2 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає прийняття звіту виконання обласної 

Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки.  

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Законів України: «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Проєктом рішення не передбачено фінансування.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми 

відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки» не потребує 

з’ясування позиції заінтересованих органів.  
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення оприлюднено з метою інформування громадськості на 

веб-сайті Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної 

адміністрації 26.11.2021. 

 

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 оцінити ефективність реалізації 

Програми щодо підвищення авторитету та поваги 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 


	Про виконання обласної Програми
	відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки

