Проект

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(________________)
РІШЕННЯ
від _____________ № _____________
м. Івано-Франківськ
Про внесення змін
до регіональної цільової програми
“Репродуктивне здоров'я населення
Івано-Франківської області”
на період до 2020 року
З метою забезпечення реалізації основних заходів регіональної
цільової
програми “Репродуктивне здоров'я населення ІваноФранківської області” на період до 2020 року, відповідно до статті 43
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
1. Внести зміни до регіональної цільової програми “Репродуктивне
здоров'я населення Івано-Франківської області” на період до 2020 року
(далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 16.10.2015
№ 1824-39/2015:
1.1. Паспорт Програми викласти у новій редакції (додається).
1.2. Викласти п. 6 переліку заходів, обсягів та джерел фінансування
Програми в новій редакції (додається).
2. Департаменту
охорони
здоров’я
обласної
державної
адміністрації (М. Стовбан):
2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів обласної
державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2018 рік та
наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів
Програми.
2.2. Забезпечити
неухильне
виконання заходів
Програми.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
(І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2017 рік
передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з
можливостей дохідної частини обласного бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого
заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).
Голова обласної ради

Олександр Сич

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від ___________ № _____

Зміни до комплексної програми
„Репродуктивне здоров'я населення Івано-Франківської області”

Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації

М. Стовбан ________________

Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації

І. Пасічняк

________________

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економічного
розвитку, промисловості
та інфраструктури
облдержадміністрацї

Ж. Табанець ________________

Департамент фінансів
облдержадміністрації

І. Мацькевич ________________

Юридичний відділ
облдержадміністрації

Т. Боринський _______________

Паспорт
регіональної цільової програми
“Репродуктивне здоров'я населення Івано-Франківської області”
на період до 2020 року
1. Ініціатор розроблення Програми – департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
2. Розробник Програми – департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
3. Термін реалізації Програми – 5 років.
4. Етапи фінансування Програми - 2016-2020 роки.
5. Обсяги фінансування Програми – 25495,0 тис. гривень.
Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн
в т.ч. за джерелами фінансування

Роки

2016-2020
у т.ч.:
2016
2017
2018
2019
2020

Всього

Обласний
бюджет

25495,0

25495,0

4899,0
5899,0
4899,0
4899,0
4899,0

4899,0
5899,0
4899,0
4899,0
4899,0

Районні і
міські бюджети
міст обласного
значення,
бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

Інші
джерела

Виходячи із
наявних
фінансових
ресурсів
місцевого
бюджету

-

6. Очікувані результати виконання Програми:
- зниження рівня материнської смертності на 20 %;
- зниження рівня анемії серед вагітних на 45 %;
- зниження рівня малюкової смертності на 10 %;
- збільшення кількості дітей, які перебувають на грудному
вигодовуванні до 6-ти місяців, до 80 %;
- забезпечення антинатальним доглядом 98 % вагітних жінок;
- зниження рівня підліткової вагітності на 20 %;
- зниження рівня запальних захворювань статевих органів у підлітків
15-17 років на 20 %;
- зниження рівня штучного переривання вагітності серед підлітків
15-17 років на 20 %;
- підвищення рівня використання сучасних засобів запобігання
непланованій вагітності на 20 %;
- зниження рівня штучного переривання вагітності на 20 %;

- зниження рівня захворюваності на гонорею серед дорослого
чоловічого населення на 10 %;
- зниження рівня захворюваності на рак шийки матки на 20 %;
- досягнення результатів виконання Програми відповідно до визначених
показників.
7. Термін проведення звітності: щоквартально до 15 числа місяця,
наступного за звітним кварталом. Звіт про хід виконання Програми
подається обласній раді щоквартально до 20 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.
Замовник Програми:
Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації

М. Стовбан

Керівник Програми:
Заступник голови облдержадміністрації

І. Пасічняк

Обґрунтування доцільності внесення змін
до регіональної цільової програми
„Репродуктивне здоров'я населення Івано-Франківської області”
на період до 2020 року
Загальна частина
Зміни до регіональної цільової програми “Репродуктивне здоров'я
населення Івано-Франківської області” на період до 2020 року (далі –
Програма) необхідно внести для покращення якості надання медичної
допомоги вагітним, роділлям та породіллям, в т.ч. в процесі їх
транспортування в супроводі виїзної акушерсько-гінекологічної бригади
до обласного перинатального центру в реанімобілі, оснащеному сучасним
медичним обладнанням.
Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
Відповідно до Порядку транспортування вагітних, роділь та породіль
в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я
України 06.02.2015 року
№
51
“Про
затвердження
Порядку
транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні”, у структурі всіх
приймаючих закладів охорони здоров’я мають функціонувати відповідні
виїзні акушерсько-гінекологічні бригади, забезпечені рекомендованим
обладнанням санітарного транспорту для транспортування вагітної, роділлі
чи породіллі.
При обласному перинатальному центрі працює відділення надання
екстреної і невідкладної допомоги для вагітних і породіль. Сформовані
виїздні бригади. Однак, оснащеного необхідним обладнанням автомобіля
зазначений лікувальний заклад не має.
У зв'язку з ростом цін в порівнянні до 2015 року, коли розроблялась
та була затверджена Програма, сьогодні реальна потреба в коштах на
придбання сучасного реанімобіля класу С становить орієнтовно 2300,0 2500,0 тис. гривень.
Зважаючи на актуальність зазначеного питання, з метою надання
своєчасної та якісної медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям
високого перинатального ризику необхідно внести зміни до Програми в
частині збільшення обсягів фінансування у 2017 році заходу із закупівлі
реанімобіля та сучасного обладнання для неонатологічних відділень ІваноФранківського обласного перинатального центру.
Мета змін до Програми
- поліпшення репродуктивного здоров’я населення;
- покращення якості надання медичних послуг;
- зниження рівня материнської та малюкової захворюваності і
смертності.

Шляхи та способи розв’язання проблеми
Для розв'язання проблем необхідно збільшити фінансове
забезпечення заходів Програми, зокрема, щодо закупівлі реанімобіля та
сучасного обладнання для неонатологічних відділень Івано-Франківського
обласного перинатального центру.
Прогноз результатів
Внесення змін до Програми дасть змогу:
- покращити якість надання медичних послуг;
- знизити рівень материнської та малюкової захворюваності і
смертності.
Фінансово-економічне обґрунтування
Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські бюджети
міст обласного значення, бюджети об'єднаних територіальних громад, а
також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації

Микола Стовбан

Додаток
до регіональної цільової програми
"Репродуктивне здоров’я населення
Івано-Франківської області"
на період до 2020 року

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
"Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області"
на період до 2020 року
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
Районні та міські
бюджети міст
Термін
№
обласного
Найменування заходу
Виконавець
виконання,
Всього Обласний
з/п
Роки
значення,
Інші
роки
бюджет
бюджети
джерела
об’єднаних
територіальних
громад
6. Забезпечення закупівлі Департамент охоро- 2016 – 2020 2016 – 2020, 8500,0
8500,0 В межах наявного
реанімобіля та сучас- ни здоров’я обласфінансового рев т.ч. по
ного обладнання для
ної державної адмісурсу місцевого
роках:
неонатологічного
ністрації, Івано2016
1500,0
1500,0 бюджету
відділення ІваноФранківський
2017
2500,0
2500,0
Франківського
обласний перина2018
1500,0
1500,0
обласного перитальний центр
2019
1500,0
1500,0
натального центру
2020
1500,0
1500,0
-

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації

_______________

Очікувані
результати

Зниження
рівня малюкової та материнської
смертності

М. Стовбан

