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КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення
Про затвердження Київської обласної
програми «Вдосконалення екстреної медичної допомоги в
Київській області на 2019 рік»
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Київської обласної ради VII
скликання, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних
та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого
рішенням Київської обласної ради від 23.12.2016 № 214-11-VII (зі змінами),
розглянувши розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації
від 03.01. 2019 № 2 «Про ініціювання розробки проекту Київської обласної
програми «Вдосконалення екстреної медичної допомоги в Київській області на
2019 рік», від 29.05.2019 № 314 «Про схвалення доопрацьованого проекту
Київської обласної програми «Вдосконалення екстреної медичної допомоги в
Київській області на 2019 рік», подання Київської обласної державної
адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій Київської
обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального
захисту населення та пенсіонерів, з питань соціально-економічного розвитку,
промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, інноваційноінвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового
забезпечення розвитку області, з питань бюджету та фінансів, Київська обласна
рада вирішила:
1. Затвердити Київську обласну програму «Вдосконалення екстреної
медичної допомоги в Київській області на 2019 рік» (далі - Програма), що
додається.
2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів та
відповідальним виконавцем Програми департамент охорони здоров’я Київської
обласної державної адміністрації.
3. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації при
внесенні змін до обласного бюджету на 2019 рік, за поданням департаменту
охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, передбачити
потребу в асигнуваннях на реалізацію заходів Програми, виходячи із реальних
можливостей обласного бюджету та його пріоритетів.
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4. Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної
адміністрації щоквартально до 25 числа місяця наступного за звітним періодом
інформувати постійну комісію Київської обласної ради з питань охорони
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та пенсіонерів
про стан фінансування заходів Програми та щороку до 25 числа місяця
наступного року за звітним періодом інформувати Київську обласну раду про хід
виконання Програми та ефективність реалізації її заходів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства,
соціального захисту населення та пенсіонерів і першого заступника голови
Київської обласної ради Семенову Т.М.
Голова ради
м. Київ
30 травня 2019 року
№ 559-28-VIІ

М.А. Стариченко

Затверджено
Рішення Київської обласної ради
30.05.2019 № 559-28-VII

Київська обласна програма
«Вдосконалення екстреної
медичної допомоги в Київській області
на 2019 рік»

м. Київ
2019 рік

2

ЗМІСТ
стор.
Паспорт Програми
I.

Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована
Програма
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II.

Визначення мети Програми

III.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки та етапи
виконання Програми

5

Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та
результативні показники

7

Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності

11

Координація та контроль за ходом виконання Програми

11

IV.
V.
VI.
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Паспорт Програми
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про ініціювання розроблення
Програми*

3.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа про схвалення проекту
змін до Програми

4.

Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

Головний розпорядник коштів

6.1.

Відповідальний виконавець
Програми

7.

Учасники Програми
(співвиконавець)
Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програми
(для довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
(для комплексних програм)

8.
8.1
9.

Департамент охорони здоров'я
Київської обласної державної
адміністрації
Розпорядження Київської
обласної державної
адміністрації від 03 січня 2019
року № 2 „Про ініціювання
розробки проекту Київської
обласної програми
„Вдосконалення екстреної
медичної допомоги в
Київській області на 2019 рік”
Розпорядження Київської
обласної державної
адміністрації від 29 травня
2019 року № 314 „Про
схвалення доопрацьованого
проекту Київської обласної
програми „Вдосконалення
екстреної медичної допомоги в
Київській області на 2019 рік”
Департамент охорони здоров'я
Київської обласної державної
адміністрації
Департамент охорони здоров'я
Київської обласної державної
адміністрації
Комунальний заклад Київської
обласної ради «Київський
обласний центр екстреної
медичної допомоги та
медицини катастроф»

2019
один
Обласний
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10.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього (тис. грн.)
у тому числі:

10.1 коштів державного бюджету**
коштів обласного бюджету
коштів інших місцевих бюджетів***
коштів інших джерел

24 700,00

0,00
24 700,00
0,00
0,00

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ
ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Київська обласна програма „Вдосконалення екстреної медичної допомоги
в Київській області на 2019 рік” (далі – Програма) розроблена для забезпечення
населення безоплатною, своєчасною та ефективною медичною допомогою при
станах, що загрожують життю людини (екстреною медичною допомогою).
Організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших
осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою визначені
Законом України „Про екстрену медичну допомогу”.
Однією з ланок системи екстреної медичної допомоги є бригада екстреної
(швидкої) медичної допомоги, завданням якої є надання екстреної медичної
допомоги людині у невідкладному стані безпосередньо на місці події та під час
перевезення такої людини до закладу охорони здоров’я.
Так, протягом 2017 року бригадами екстреної (швидкої) медичної
допомоги Київської області здійснено 252 105 виїздів.
Крім того, станом на кінець 2018 року в Київські області при розрахунковій
потребі в 156 бригад функціонують 124 бригади екстреної (швидкої) медичної
допомоги, з них лише 32 % становлять лікарські бригади та 68 % –
фельдшерські.
У більшості випадків екстрена медична допомога надається
фельдшерськими бригадами з використанням зношеної та застарілої медичної
апаратури і обладнання.
Найбільше значення для якості та своєчасності надання екстреної медичної
допомоги населенню займає кількість і стан спеціалізованого санітарного
автотранспорту.
Санітарний транспорт, його обладнання та устаткування, що перебуває на
балансі комунального закладу Київської обласної ради „Київський обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” не відповідають
сучасним вимогам.
Із наявних 133 санітарних автомобілів типу „А” служби екстреної медичної
допомоги Київської області 113 автомобілі експлуатуються більше 10 років і
потребують заміни. Крім того, автомобілі типу „А”, які використовуються
екстреною медичною службою, не відповідають вимогам державного стандарту
України

5

З 71 автомобіля класу „В” 4 автомобіля з терміном експлуатації більше 10
років також потребують заміни.
Наявні автомобілі класу „С” мають значні обмеження щодо
транспортування важкохворих пацієнтів, обладнання автомобілів не забезпечує
повний спектр реанімаційних заходів та ускладненого догляду при
транспортуванні.
Забезпечення медичною апаратурою бригад екстреної (швидкої) медичної
допомоги залишається на низькому рівні. Так, на даний час бригади забезпечені
медичною апаратурою всього на 70-75 відсотків від потреби, так з 156
дефібриляторів наявні 121 (близько 40 % непрацюючих), комплектів вакуумних
шин – 48 тощо.
З 2018 року в комунальному закладі Київської обласної ради „Київський
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” почав
функціонувати навчально-тренувальний відділ, основним завданням якого є
навчання працівників служби екстреної медичної допомоги Київської області
ефективній роботі з наявним обладнанням відповідно до сучасних протоколів
надання екстреної медичної допомоги. Для ефективного проведення навчання
необхідно придбати для зазначеного відділу відповідне оснащення.
Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю поліпшення
організації надання екстреної медичної допомоги відповідно до обсягів та
джерел фінансування та дозволить запровадити системний підхід до вирішення
проблем у сфері надання екстреної медичної допомоги населенню Київської
області.
ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою Програми є:
підвищення ефективності і якості надання екстреної медичної допомоги
на догоспітальному етапі;
забезпечення рівної доступності екстреної медичної допомоги для
міського та сільського населення на території Київської області;
вдосконалення матеріально-технічної бази для розвитку екстреної
медичної допомоги;
поліпшення умов праці працівників екстреної медичної допомоги.
III. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА
ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Мету Програми передбачається досягти шляхом підвищення рівня
матеріально-технічного забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної
допомоги, а саме забезпечення відповідним медичним обладнанням та
санітарним автотранспортом.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного
бюджету. Потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою,
становить 24 700,00 тис. грн.
Дія Програми розрахована на 1 рік, а саме на 2019 рік.
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Для покращення матеріально-технічної бази екстреної служби необхідно:
придбати в 2019 році за рахунок обласного бюджету санітарні
автомобілі для ЕМД:
1 спеціалізований легковий автомобіль для доставки лікарів-консультантів
– 1 (вартість 700*1 = 700,0 тисяч гривень);
придбати в 2019 році санітарні автомобілі типу „В” для ЕМД:
за рахунок обласного бюджету санітарних автомобілів типу „В” - 7 шт.
(вартість - 7*2500=17 500,0 тисяч гривень);
придбати в 2019 році санітарні автомобілі типу „С” для ЕМД:
за рахунок обласного бюджету санітарних автомобілів типу „С” - 1 шт.
(вартість - 1*3000=3 000,0 тисяч гривень);
придбати в 2019 році за рахунок обласного бюджету оснащення для
навчального-тренувального центру:
1 манекен розширеної реанімації рівня ALS – 1 (вартість – 1*1000=1000,0
тисяч гривень);
придбати в 2019 році сучасне медичне обладнання, апаратуру
відповідно до табеля оснащення для потреб бригад ЕМД:
Електрокардіограф
Дефібрилятор
Шини транспортні вакуумні
Медичних чемоданів для медикаментів для автомобілів екстреної
медичної допомоги
Транспортний апарат штучної вентиляції легень (вартість – 2 500 тис. грн.).
Ресурсне забезпечення Київської обласної програми „Вдосконалення
екстреної медичної допомоги в Київській області на 2019 рік”
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання
програми
1
Обсяг ресурсів всього, в
тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районні, міські (міст
обласного значення),
об’єднаних
територіальних громад
бюджети
бюджети сіл, селищ, міст
районного значення
кошти не бюджетних
джерел

І етап виконання
програми

ІІ етап (20__ 20__ роки)

ІІІ етап (20-_ 20__ роки)

Всього
витрат на
виконання
програми

2019 рік
2

3

4

5

24 700,00

0

0

24 700,00

0
24 700,00

0
0

0
0

0
24 700,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ІV. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ (НАПРЯМІВ) І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Напрямки діяльності та заходи Київської обласної програми „Вдосконалення екстреної медичної допомоги в
Київській області на 2019 рік”

№
з/п

1
1.

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Придбання
для екстреної
медичної
допомоги
санітарного
транспорту
типу «В», типу
«С» та
легкових
автомобілів

Перелік
заходів
програми

Термін
виконання
заходу

3
Автомобіль
типу «В»

4
2019

Автомобіль
типу «С»

2019

Виконавці

Джерела
фінансування

5
КЗ КОР
«Київський
обласний
центр
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф»

6
Обласний
бюджет

КЗ КОР
«Київський
обласний
центр
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф»

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис. грн., в
тому числі:
І етап: 2019 р.
ІІ етап: 201_ р.
ІІІ етап: 201_ р.
7
17 500,0

3 000,0

Очікуваний
результат

8

Укомплектованість
автомобілями з 67%
до 73%

8
Спеціалізований
легковий
автомобіль

2019

2.

Забезпечення
оснащення
бригад
екстреної
(швидкої)
медичної
допомоги
сучасним
медичним
обладнанням,
апаратурою

Придбання
сучасного
медичного
обладнання для
бригад
екстреної
(швидкої)
медичної
допомоги
відповідно до
табеля
оснащення

2019

3.

Забезпечення
оснащення
навчальноготренувального
відділу

Придбання
манекену
розширеної
реанімації
рівня ALS

2019

КЗ КОР
«Київський
обласний
центр
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф»
КЗ КОР
«Київський
обласний
центр
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф»

Обласний
бюджет

700,0

Обласний
бюджет

2 500,0

Забезпечення
необхідним
діагностичним
обладнанням для
лікування хворих та
зменшення рівня
смертності в
присутності бригади

КЗ КОР
«Київський
обласний
центр
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф»

Обласний
бюджет

1 000,0

Навчання бригад
екстреної (швидкої)
медичної допомоги
методикам
забезпечення
розширеної
прохідності
дихальних шляхів
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Показники продукту Київської обласної програми „Вдосконалення екстреної медичної допомоги в Київській області
на 2019 рік”

№
з/п
1
І.
1.
2.
3.
4.
5.

Назва показника

2
Придбання санітарного транспорту
типу „В”
Придбання санітарного транспорту
типу „С”
Придбання легкових автомобілів
Придбання медичного обладнання
Придбання оснащення для
навчального-тренувального
відділу

Одиниця виміру

3

2.
3.
4.
5.

71

шт.

ІІ етап
(20__ 20__
роки)

ІІІ етап
(20__ 20__
роки)

Всього витрат на
виконання
програми тис. грн.

6

7

8

7

0

0

17 500,0

1

0

0

3 000,0

шт.
од.

14
620

1
88

0
0

0
0

700,0
2 500,0

шт.

0

1

0

0

1 000,0

Показники ефективності програми
Придбання автотранспорту типу
„В”
Придбання санітарного транспорту
типу „С”
Придбання легкових автомобілів
Придбання медичного обладнання
Придбання оснащення для
навчального-тренувального
відділу

тис. грн.

41 100,0

тис. грн.

17 500,0

0

0

17 500,0

3 000,0

0

0

3 000,0

тис. грн.
тис. грн.

2 510,0
4 864,4

700,0
2 500,0

0
0

0
0

700,0
2 500,0

тис. грн.

0

1 000,0

0

0

1 000,0

ІІІ.
1.

4
5
Показники продукту програми

шт.

ІІ.
1.

І етап виконання
Вихідні дані програми
на початок
дії
2019 рік
програми

Показники якості програми
Виконання часу доїзду до пацієнта
10 хвилин у місті

%

98

99

21 200,0

10
2.
3.

Виконання часу доїзду до пацієнта
20 хвилин у сільській місцевості
Зниження рівня смертності в
присутності бригади

%

92

96

%

6,5

5

3 500,0
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V. Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми дозволить забезпечити часу доїзду до 10 хвилин у
місті пацієнта у містах Київської області на рівні 99 %, в сільській місцевості
часу доїзду до пацієнта 20 хвилин – 96 %.
Завдяки зменшенню часу доїзду планується досягнути зниження рівня
смертності в присутності бригади із 6,5 % до 5,0%.
Придбання автомобілів для бригад екстреної медичної допомоги
сприятиме укомплектуванню лікарями на рівні 85 % від штатного розпису та
фельдшерами на рівні 95 відсотків.
VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Органом, що здійснює координацію дій між виконавцями Програми та
контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із
зазначенням конкретних строків), звітування, є департамент охорони здоров’я
Київської обласної державної адміністрації.
Заступник голови ради

Я.В. Добрянський

