
 

 
  

 
 
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  

від  13  липня  2018 року       № 394 

 

 м.Київ 

 

 
Про схвалення проекту змін до Київської обласної  

програми „Вдосконалення екстреної медичної допомоги   
в Київській області на 2016-2018 рокиˮ 

 
 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, 
Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових 
програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 
Київської обласної ради від 14 грудня 2017 року № 365-19-VІІ, враховуючи 
наявність позитивних висновків департаменту економічного розвитку і торгівлі 
обласної державної адміністрації від 11.07.2018 № 28-01-11/1021, департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації від 11.07.2018 № 10-03-10/1706: 
 

1. Схвалити проект змін до Київської обласної програми „Вдосконалення 
екстреної медичної допомоги в Київській області на 2016-2018 рокиˮ, 
затвердженої рішенням Київської обласної ради від 06 вересня 2016 року                 
№ 173-07-VІI (в редакції рішення Київської обласної ради від 19 травня              
2017 року № 292-14-VII) (далі – проект змін до Програми), що додається.  

 
2. Заступникові голови обласної державної адміністрації Кучеру В. А. у 

встановленому порядку організувати подання обласною державною 
адміністрацією проекту змін до Програми на розгляд Київській обласній раді.  

 
3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому 

порядку змін до Програми: 
3.1. департаменту фінансів обласної державної адміністрації при внесенні 

змін до обласного бюджету на 2018 рік, за поданням головного розпорядника 
коштів, передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних 
можливостей бюджету та його пріоритетів. 

3.2. департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації 
забезпечити безумовне виконання заходів Програми. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Кучера В. А. 
 
 

Голова адміністрації                                (підпис)                         О.Л. Горган 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
СХВАЛЕНО 
 
Розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації 
 
13.07.2018  № 394 
 
 
     Проект 

 
Зміни  

до Київської обласної програми «Вдосконалення екстреної  
медичної допомоги в Київській області на 2016-2018 роки» 

 
1. Паспорт Програми викласти у такій редакції: 

 
«1. ПАСПОРТ Програми  

 
1. Ініціатор розроблення Програми Департамент охорони здоров'я 

Київської обласної державної 
адміністрації 

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 

Розпорядження Київської обласної 
державної адміністрації від 
13.07.2018  № 394 «Про схвалення 
проекту змін до Київської обласної  
програми «Вдосконалення екстреної 
медичної допомоги  в Київській 
області на 2016-2018 роки» 

4. Розробник Програми Департамент охорони здоров'я 
Київської обласної державної 
адміністрації  

5. Співрозробники Програми Комунальний заклад Київської 
обласної ради  «Київський обласний 
центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф» 

6. Головний розпорядник коштів Департамент охорони здоров'я 
Київської обласної державної 
адміністрації 

6.1. Відповідальний виконавець 
Програми 

Департамент охорони здоров'я 
Київської обласної державної 
адміністрації 

7. Учасники Програми 
(співвиконаець) 

Комунальний заклад Київської 
обласної ради  «Київський обласний 
центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф» 

8. Термін реалізації Програми 2016-2018 
8.1 Етапи виконання Програми  

(для довгострокових програм) 
один 
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9. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми  
(для комплексних програм) 

Обласний 

10. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього (тис. грн.) 

75 560,604 

 у тому числі:  

10.
1 

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

12 300,8 
63 259,804 

0 
0 

». 
 

2. У розділі 3 «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» напряму 
2 абзаци 6 та 7 викласти в такій редакції:  

«придбати в 2018 році санітарні автомобілі типу «В» для ЕМД: 
за рахунок обласного бюджету санітарних автомобілів типу «В» – 10 шт. 

(вартість - 10*2400= 24000,0 тисяч гривень); 
оперативні легкові автомобілі – 4 шт. 
(вартість - 4*500= 2000,0 тисяч гривень); 
Всього коштів по напряму 2 -  44610,0 тис. гривень». 

 
3. Таблицю «Ресурсне забезпечення Київської обласної цільової програми 

«Вдосконалення ЕМД в Київській області на 2016-2018 роки» розділу 4 
Програми  викласти в такій редакції: 

 
«Ресурсне забезпечення Київської обласної цільової програми 
«Вдосконалення ЕМД в Київській області на 2016-2018 роки» 

тис. грн. 
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

І етап виконання програми ІІ етап 
(20__ - 
20__ 

роки) 

ІІІ етап 
(20-_ - 
20__ 

роки) 

Всього 
витрат на 
виконання 
програми 

2016 
рік 

2017 рік 
2018 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг ресурсів 
всього, в тому числі: 

583,6 35182,704 39794,3 0 0 75560,604 

державний бюджет 0 6132,9 6167,9 0 0     12300,8 
обласний бюджет 583,6 29049,804 33626,4 0 0    63259,804 
районні, міські (міст 
обласного значення), 
об’єднаних 
територіальних 
громад бюджети 

0 0 0 0 0 0 

бюджети сіл, селищ, 
міст районного 
значення 

0 0 0 0 0 0 

кошти не бюджетних 
джерел 

0 0 0 0 0 0 

                                                                                                                                       » 
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4. Таблицю «Показники продукту Програми «Вдосконалення ЕМД в Київській області на 2016-2018 роки» розділу 

4 Програми  викласти в такій редакції: 

 

«Показники продукту Програми «Вдосконалення ЕМД в Київській області на 2016-2018 роки» 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 

ІІ 

етап 

(20__ - 

20__ 

роки) 

ІІІ 

ета

п 

(20

__ - 

20_

_ 

рок

и) 

Всьоо 

витрат на 

виконання 

програми 

тис. грн. 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1                            2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Показники продукту програми 

1. 
Створення єдиної диспетчерської 

служби 
од. 0 0 1 0 0 0 10 265,404 

2. 
Придбання санітарного транспорту 

типу В 
шт. 54 0 9 10 0 0 41 100,0 

3. Придбання легкових автомобілів  шт. 7 3 0 4 0 0 2510,0 

4. Придбання медичного обладнання од. 185 0 80 355 0 0 5134,4 

5. Придбання медичних препаратів уп./фл. 0 0 563000 563000 0 0 12300,8 

6. 

Придбати комплекти фірмового одягу 

(зимового та літнього зразків) для 

працівників екстрено медичної 

допомоги   

од. 580 0 0 1700 0 0 4250,0 

ІІ. Показники ефективності програми         
1. Будівництво автоматизованої 

інформаційно- комунікаційної системи 
Київського обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф і її підключення до 
телекомунікаційної мережі загального 
користування. 
Вартість обладнання  

тис. грн. 73,6 0 7141,507 0 0 0 7215,107 
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 Будівництво автоматизованої 
інформаційно- комунікаційної системи 
Київського обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф і її підключення до 
телекомунікаційної мережі загального 
користування 
Будівельні роботи 

тис. грн. 0 0 

 
 
 
    634,459 

0 0 0 634,459 

 Будівництво автоматизованої 
інформаційно- комунікаційної системи 
Київського обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф і її підключення до 
телекомунікаційної мережі загального 
користування 
Телекомунікаційна мережа, 
програмне забезпечення 

тис. грн 0 0 2415,838 0 0 0 2415,838 

2. Придбання автотранспорту типа В тис. грн. 1900,0/2400,00 0 17100,0 24000,0 0 0 41100,0 
3. Придбання легкових автомобілів тис. грн. 170,0/500,0 510,0 0 2000,0 0 0 2510,00 
4. Придбання сучасного медичного 

обладнання для бригад ЕМД 
відповідно до табеля оснащення 

тис. грн. 0 0 1758,0 3376,4 0 0 5134,40 

5. Придбання медичних препаратів тис. грн. 0 0 6132,9 6167,9 0 0 12300,8 
6. Придбання комплектів зимового 

фірмового одягу  
    тис.грн 1,5 0 0 2550,0 0 0 2550,0 

Придбання комплектів літнього 
фірмового одягу 

  тис. грн. 1,0 0 0 1700,0 0 0 1700,0 

III. Показники якості програми 
1.  Виконання часу доїзду до пацієнта  

10 хвилин у місті 
% 90,9 93,7 94,5 98   

41100,0 
Виконання часу доїзду до пацієнта 20 
хвилин у сільській місцевості 

% 85,2 87 89 92   

2. Обслуговування непрофільних 
викликів 

% 10,5 12,1 6,5 5,0     10208,2 

3. Зниження рівня смертності в 
присутності бригади 

% 8,8 8,8 6,5 5,0   20002,4 

4. Укомплектованість служби екстреної 
медичної допомоги  лікарями 

       % 50 65 75 85   4250,0  » 
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5. Позиції 2.2, 2.4 позиції 2 «До напряму 2: Придбання для  ЕМД санітарного  транспорту типу «В» та легкових 

автомобілів» таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми «Вдосконалення ЕМД в Київській області на 2016-2018 роки» 

розділу 4 Програми  викласти в такій редакції: 

 

«Напрями діяльності та заходи Програми «Вдосконалення ЕМД в Київській області на 2016-2018 роки» 

 

                                                              

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн., в тому 

числі: 
Очікуваний 

результат 

І етап:   2016 р. 

               2017 р. 

               2018 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.  Автомобіль 

типу «В» 

Протягом 

2018 р. 

Депатрамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадміні-

страції, КЗ КОР 

«КОЦЕМДМК» 

 

Обласний 

бюджет 
2018р. - 24 000,0  Укомплектова-

ність 

автомобілями 

типу «В» з 59% 

до 67% 

2.4.  Всього по 

розділу: 

   43 610,0    

» 

 

 

 __________________________ 
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