
 

 

 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Про затвердження програми підтримки лікарських кадрів 

Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради на 2022 рік 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», статей 18, 77 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», з метою створення умов для забезпечення 

Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради кваліфікованими медичними кадрами, зменшення 

соціальної напруги, пов’язаної з кадровим дефіцитом, та покращення доступності 

кваліфікованої лікарської допомоги населенню, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму підтримки лікарських кадрів Комунального 

некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької 

міської ради на 2022 рік (додається). 

 2. Комунальному некомерційному підприємству «Арцизька центральна 

опорна лікарня» Арцизької міської ради забезпечити виконання цієї програми. 

          3. Фінансовому управлінню міської ради щорічно при формуванні бюджету 

територіальної громади передбачати витрати на реалізацію зазначеної програми. 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект підготовлено  

КНП «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради 

 

 

 



 

 

Лист погодження до проєкту рішення 

«Про затвердження програми підтримки лікарських кадрів 

Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради на 2022 рік» 

 

Секретар Арцизької міської ради 

 «___»_________ 2021 року                 __________         Ольга ДОБРЯКОВА 

 

Перший заступник міського голови 

 «___»_________ 2021 року                __________         Тетяна БАХЧЕВАН 

 

Заступник  Арцизького міського голови 

 «___»_________ 2021 року                __________         Оксана СТОЯНОВА 

 

Начальник юридичного відділу міської ради 

 «___»_________ 2021 року                __________         Анастасія СТАНКОВА 

 

Начальник фінансового управління міської ради 

 «___»_________ 2021 року                __________         Ірина ГРИНЬКО 

 

Генеральний директор  

Комунального некомерційного підприємства 

«Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради 

«___»_________ 2021 року                __________         Зиновій ЧЕЛАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до проекту  рішення  

Арцизької міської ради 

  

 

Програма підтримки лікарських кадрів Комунального некомерційного підприємства 

«Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради на 2022 рік 

Загальна частина 

 

   1 Ініціатор розроблення Програми    КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» 

2 Розробник Програми    КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» 

3 Відповідальний виконавець 
Програми 

   Арцизька міська рада 

4 

 

Учасники Програми (виконавець 
заходів) 

   КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» 

5 Термін реалізації Програми    2022  рік 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми , усього, в т.ч.: 

    735,0 тис. грн. 

 Бюджет Арцизької міської 
територіальної громади 
територіальна громада 

   543,38 тис. грн. 

 Бюджет Теплицької сільської 
територіальної громади 

   102,02 тис. грн. 

 Бюджет Павлівської сільської 
територіальної громади 

   89,6 тис. грн. 

7 Основні джерела фінансування 
Програми 

   Бюджет Арцизької міської територіальної громади 
   Бюджет Теплицької сільської територіальної громади 
   Бюджет Павлівської сільської територіальної громади 
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Продовження додатку до проєкту рішення  

Арцизької міської ради   

Програма підтримки лікарських кадрів Комунального некомерційного підприємства 

«Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради на 2022 рік (далі - Програма) 

розроблена з метою підвищення рівня забезпечення закладів охорони здоров’я другої ланки 

кваліфікованими медичними працівниками, створення умов для забезпечення надання населенню 

якісної медичної допомоги. 

Щорічно в лікувально-профілактичних закладах України збільшується кількість медичних 

працівників  пенсійного віку. 

Так, станом на кінець 2021 року в Комунальному некомерційному підприємстві «Арцизька 

центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради налічується 52 лікарі. Із загального числа 

працюючих лікарів отримують пенсію 23 особи, що становить 44,2% працюючих. (У порівнянні з 

2020 роком: працюючих лікарів – 41, з них пенсійного віку - 17 осіб, що становить 41,5%  від 

загальної кількості).  

Такий стан забезпеченості медичними кадрами може призвести до погіршення якості 

надання медичної допомоги населенню. 

Найбільш гострими на цей час є такі проблеми: 

зниження престижу професії медичного працівника; 

низька заробітна плата;  

відсутнє забезпечення житлом молодих спеціалістів; 

зростання плинності та міграції медичних кадрів; 

значне старіння кадрового потенціалу; 

 Надзвичайна актуальність проблеми укомплектування лікувально-профілактичних закладів 

спеціалістами, підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, а також створення 

умов для відтворення кадрового ресурсу зумовлює необхідність прийняття  Програми. 
\ 

1. Мета програми 

Метою Програми є створення умов для відновлення кадрового ресурсу та забезпечення 

КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» кваліфікованими медичними кадрами, зменшення 

соціальної напруги, яка пов'язана з кадровим дефіцитом, покращення доступності кваліфікованої 

лікарської допомоги  населенню громади, якості медичної допомоги громадянам, що в свою чергу 

призведе до зменшення кількості ускладнень від захворювань, а відповідно - інвалідності та смер-

тності населення. 

2. Основні завдання 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити виконання таких 

завдань: 

Забезпечити матеріальну підтримку новоприбулим лікарям за рахунок щомісячного 

відшкодування їм витрат на комунальні послуги; 

забезпечити житлом молодих фахівців за рахунок його придбання. 
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Продовження додатку до проекту рішення  

Арцизької міської ради   

 

4. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу забезпечити та укомплектувати 

заклади охорони здоров'я другої ланки фаховими медичними працівниками з вищою освітою, 

покращити доступність кваліфікованої лікарської допомоги населенню громади, вчасно та якісно 

надавати медичну допомогу громадянам, підняти престиж праці медичного працівника в 

суспільстві. 

5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок 

місцевих бюджетів, інших джерел , не заборонених законодавством. 

 

6. Основні заходи 

6.1.Проведення  аналізу стану кадрового забезпечення КНП «Арцизька центральна опорна 

лікарня». 

2022  рік                                                                            КНП  «Арцизька центральна опорна лікарня» 

6.2.Прораховування потреби у лікарях для забезпечення надання доступної кваліфікованої 

медичної допомоги мешканцям. 

2022  рік                                                                            КНП  «Арцизька центральна опорна лікарня» 

6.3. Щомісячно відшкодовувати витрати на комунальні послуги новоприбулим лікарям у  

розмірі 2 500 грн. 

Арцизька міська рада 

КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» 

6.4. Здійснення необхідних заходів щодо придбання житла для молодих фахівців. 

2022  рік   

Арцизька міська рада                                                                           

КНП  «Арцизька центральна опорна лікарня» 

 

 

 
 

 

 



 

 

Додаток до Програми   

 

Перелік заходів 

 до програми підтримки лікарських кадрів Комунального некомерційного підприємства 

«Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради на 2022 рік 

 

№ Найменування заходу Виконавці заходів Джерела фінансування Орієнтовні обсяги 
фінансування, тис. 
грн. 
 
 

2022 
1 Щомісячне  

відшкодування витрат 
на комунальні послуги 
новоприбулим лікарям у 
розмірі 2 500 грн.; 
 
 
 
 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Арцизька цен-

тральна опорна 

лікарня» 

 

Бюджет Арцизької 
міської територіальної 

громади 

155,25 

Бюджет Теплицької 

сільської територіальної 

громади 

29,15 

Бюджет Павлівської 

сільської територіальної 

громади 

25,6 

РАЗОМ: 
 

210,0 

2 Придбання  житла для 
молодих фахівців  

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Арцизька цен-

тральна опорна 

лікарня» 

 

Бюджет Арцизької 
міської територіальної 

громади 

388,13 

Бюджет Теплицької 

сільської територіальної 

громади 

72,87 

Бюджет Павлівської 

сільської територіальної 

громади 

64,0 

РАЗОМ: 525,0 

                        Всього по Програмі 735,00 

 

 

 


