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Основні завдання 

щодо поліпшення організації та якості медичного обслуговування населення 
на первинному рівні надання медичної допомоги. 

 
Керуючись чинними  законодавчими актами України про охорону здоров’я, 

указами президента України, постановами Кабінету Міністрів та іншими чинними 
нормативно – правовими актами  КНП «Центр ПМСД Селидівської міської ради» у 
своїй діяльності ставить основні завдання: 

- продовжити реформування охорони здоров’я на первинному рівні надання медичних 
послуг населенню за нової моделі фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 
України за програмою медичних гарантій; 

- проведення змін функціонально-організаційної структури Центру у разі створення 
об’єднаної територіальної громади м.Селидове; 

- запровадити електрону інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує 
автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією 
шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією даними і 
документами в електронному вигляді, до складу якої входять дані та електронні медичні 
інформаційні системи, між якими забезпечено автономний обмін інформацією, даними та 
документами через відкритий інформаційний інтерфейс; 

- здійснювати медичні записи – інформації щодо медичного обслуговування пацієнта 
або його результатів в уніфікованій формі відповідно до вимог встановлених 
законодавством; 

- забезпечення прав і свобод щодо отримання первинної медичної допомоги 
громадянам міста та внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та 
проведення антитерористичної операції; 

- визначення обсягу щодо подальшого розвитку мережі та інфраструктури первинної 
медико-санітарної допомоги для забезпечення належної якості та доступності з урахуванням 
нормативу забезпеченості амбулаторіями загальної практики - сімейної медицини, 
встановленого МОЗ України; 

- оновлення матеріально-технічної бази за рахунок місцевого бюджету, власних 
надходжень та в рамках кредитної програми Європейських інвестицій за рахунок 
міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області; 

- дооснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до табеля 
оснащення, затвердженого МОЗ України, проведення ремонтів; 

- мотивація медичних працівників до підвищення якості надання первинних медичних 
послуг (навчання, виплата доплат стимулюючого характеру, виконання програм «Місцеві 
стимули»); 

- поліпшення організації та якості діяльності лікарських амбулаторій (проведення 
профоглядів, застосування протоколів та стандартів лікування, розвиток виїзних форм і 
стаціонарзамінних форм роботи); 

- зміна вікової структури лікарських кадрів, зокрема, лікарів загальної практики – 
сімейних лікарів, педіатрів; 

- запровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу якості та 
управління медичними послугами, оновлення та створення електронного реєстру пацієнтів 
та локальних мереж в амбулаторіях і об’єднання їх з сервером Центру, входження в єдиний 
інформаційний простір області та України; 

- поліпшення організації та якості роботи з запобігання захворювань на інфекційні 
хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики; 

- здійснення передбаченого обсягу профілактичних заходів з запобігання захворювань 
на туберкульоз, ВІЛ – інфекцію та інших соціально – небезпечних інфекційних хвороб на 
первинному рівні; 



- проведення комплексу заходів, щодо поліпшення профілактики захворювань серед 
дітей, жінок, осіб пільгових категорій громадян, працівників організацій, установ; 

- підвищення  санітарно–гігієнічної культури населення, формування здорового 
способу життя; 

- інформування населення щодо перетворень на первинному рівні надання медичної 
допомоги через засоби масової інформації; 

- виконання державних, регіональних медичних програм та заходів програмного 
характеру: 

 
Профілактика та лікування хворих на туберкульоз шляхом забезпечення: 
- проведення безоплатних лабораторних та діагностичних досліджень за програмою 

медичних гарантій; 
- виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях розвитку хвороби; 
- безкоштовного рентгенологічного і бактеріоскопічного обстеженням хворих на 

туберкульоз на амбулаторному етапі лікування; 
- проведення туберкулінодіагностики дітям у визначених вікових групах; 
- здійснення туберкулінодіагностики хворим на ВІЛ-інфекцію на ранніх стадіях 

захворювання. 
 Профілактика ВІЛ-інфекції, допомога і лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД шляхом забезпечення: 
- скринінгового обстеження прикріпленого населення на ВІЛ-інфекцію в обсязі 

не менш ніж 2% від загальної кількості населення та разом з Селидівською ЦМЛ – 5 %. 
 

        Профілактика і лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 
догоспітальному етапі надання медичної допомоги та у разі виникнення гострої 
судинної патології. 

 
           Профілактика онкологічних захворювань шляхом підвищення якості виявлення 
хворих на ранніх стадіях розвитку хвороби та забезпечення доступної медичної 
допомоги онкологічним хворим: 
 - охоплення жінок віком 18 років і старше скринінгом на виявлення раку шийки 
матки; 
 - збільшення обсягів обстежень жінок на виявлення раку молочної залози, шляхом 
мамо графічного обстеження. 
 

Охорона материнства і дитинства: 
- збільшення кількості немовлят, які впродовж року перебувають виключно на 

грудному вигодовуванні до 6-ти місяців; 
- забезпечення пільговим харчуванням дітей із малозабезпечених сімей; 
- забезпечення дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, продуктами дитячого харчування. 
 
Поліпшення організації роботи щодо управління якістю медичної допомоги та її 

контролю з застосуванням методів:  
- контролю дотримання вимог договору про медичне обслуговування населенню 

укладеного з Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій; 
- зовнішнього (дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики, стандартів акредитації, атестації лікарів, молодших медичних 
спеціалістів) контролю якості; 

- внутрішньої системи контролю та управління якістю медичної допомоги в межах 
повноважень, визначених галузевими нормативно-правовими актами. 

 



Застосування нової Концепції фінансування первинної медичної допомоги. 
 
 Модернізація амбулаторій сучасним медичним обладнанням та технікою. 
 
 Розвиток інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує автоматизацію 

ведення обміну медичних послуг та управління медичною інформацією, шляхом 
створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформаційними даними і 
документами в електронному вигляді. 

 
 Поліпшення ефективності використання лікарських засобів та виробів 

медичного призначення шляхом впровадження в практику роботи амбулаторій 
формулярної системи лікарських засобів створеної відповідно до Державного 
формуляра лікарських засобів Х перегляду. 

 
Виконання Державних, регіональних медичних програм, заходів програмного 

характеру та підготовка матеріалів на ділові наради 
№ Назва заходу Термін 

виконання 
Відповідаль-

ний 
Виконання   
(дата ), № 
протоколу 

1 Підготувати інформацію про виконання  
завдань та заходів Державних, регіональних 
програм та заходів програмного характеру, 
передбачених на первинному рівні надання 
медичної допомоги: 

   

  
- соціально – економічного розвитку м.Селидове по 
розділу «Охорона здоров’я на первинному рівні» 

До 10-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
Цимбал Г.І. 
Лило Н.А. 

 

 
- про виконання Регіональної стратегії 
забезпечення сталої відповіді на епідемії 
туберкульозу в т.ч. хіміорезистентного та ВІЛ-
інфекції/СНІДу на період до 2020 року та плану 
заходів щодо її реалізації в області. 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу 

Литвиненко В.П. 
Лило Н.А. 

 

-про виконання Регіонального стратегічного плану 
дій з реформування системи інституційного 
догляду і виховання дітей в Донецькій області на 
2018-2026 роки 

До 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 
Лило Н.А. 

 

 
- імунопрофілактики  та захисту населення від  
інфекційних хвороб 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу 

Литвиненко В.П. 
Лило Н.А. 

 

 
- профілактику грипу та ГРВІ  

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу 

Литвиненко В.П. 
Лило Н.А. 

 



 
- інформатизації охорони здоров’я 

До 10-го 
січня 2020 
року 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Саліков Д.П. 

 

 
- результати діяльності центру ПМСД Селидівської 
міської ради 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 

 

- «місцевих стимулів»  медичних  працівників КНП 
«Центр первинної медико – санітарної допомоги 
Селидівської міської ради» на 2016-2020 роки за 
2019 рік 

До 10-го 
січня 2020 
року 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Гумарова Н.А. 
 

 

 - про виконання заходів передбачених наказом 
МОЗ України від 26.04.2017 № 458 «Про 
затвердження Заходів підтримки Україною статусу 
країни вільної від поліомієліту на 2017-2020 роки» 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П. 
Лило Н.А. 

 

- виконання Урядової програми «Доступні ліки», 
затвердженої постановою Кабінетів Міністрів 
України від 09 листопада 2016 року № 863 «Про 
затвердження відшкодування вартості лікарських 
засобів» (зі змінами) 
 

До 2-го 
числа 
наступного 
місяця 

Марченко О.В. 
Лило Н.А. 

 

- виконання заходів Програми «Про стратегію 
захисту і інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 
року» 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
півріччя та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П. 
Лило Н.А. 

 

- про виконання Комплексної програми «Молодь і 
сім’я Донеччини» на 2016-2020 роки 

до 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П.  

- виконання заходів затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 
«Про затвердження Порядку забезпечення 
громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання, лікарськими засобами та 
відповідними продуктами для спеціального 
дієтичного споживання 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Лило Н.А. 

 

-  програми «Національний план дій з  реалізації 
Конвенції про права  інвалідів на період до 2020 
року» 

До 10 числа 
місяця 
наступного 
кварталу 

Цимбал Г.І.  



 - про виконання завдань і заходів державної 
соціальної програми «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 
2017-2021 роки 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П. 
Стаценко Л.Г. 

 

 -програми національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності на період до 2025 року «Рухова 
активність-здоровий спосіб життя-здорова нація» в 
Донецькій області 
 

До 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П. 
Євтушенко Л.Д. 

 

 -виконання плану заходів Стратегії інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб та впровадження 
довгострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період 2020 року 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 

 

 -Регіональний план заходів з реабілітації Стратегії 
державної політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на період до 2022 
року 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 

 

 -Регіональна програма «Профілактика та лікування 
серцево-судинних та судинно мозкових 
захворювань на 2018 -2022 роки» 

До 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П. 
 

 

 -Регіональна програма з реалізації Конвенції по 
правам інвалідів до 2020 року 

До 10-го 
січня 2020 
року 

Цимбал Г.І.  

 -Регіональна програма щодо медичного, 
соціального забезпечення, адаптації, психологічної 
реабілітації, професійної підготовки, 
«перепідготовки» учасників АТО на 2018 -2020 
роки 

До 10-го 
січня 2020 
року 

Цимбал Г.І.  

2 Підготувати інформацію про виконання Законів 
України: 

   

  
-  «Про статус  ветеранів війни гарантії їх 
соціального захисту» 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу 

Цимбал Г.І.  

 
- «Про статус і соціальний захист громадян, які  
постраждали  в наслідок Чорнобильської  аварії» 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу 

Цимбал Г.І.  



3 Підготувати інформацію    
 - за формами «Моніторинг модернізації первинної 

медичної допомоги» затвердженими наказом МОЗ 
України від 02.11.2012 № 866 «Про оцінку 
оснащеності лікувально-профілактичних 
підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають 
первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та 
моніторинг модернізації первинної медичної 
допомоги. 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Бондаренко Т.М. 
Саліков Д.П. 
Литвиненко В.П. 

 

 - про наявність та використання парку 
обчислювальної техніки 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 2020 
року 

Литвиненко В.П.  

 - про виявлення побічних реакцій лікарських 
засобів, вакцин туберкуліну за формою 069 та 
зведених даних про випадки побічних реакцій після 
застосування вакцин туберкуліну 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу та 
до 10-го 
січня 
2020року 

Литвиненко В.П.  

4 З метою поліпшення  якості  первинних  медичних  
послуг здійснювати  аналіз усних та письмових 
звернень населення з питань організації та якості 
надання первинної  медичної допомоги, 
дотримання вимог Закону України «Про  звернення 
громадян» надавати інформацію до  Селидівської 
ЦМЛ 

До 5-го 
числа 
наступного 
місяця 
кварталу 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 

 

5 Підготувати матеріали на засідання медичної 
ради Селидівської ЦМЛ: 

 
 

 
 

 

 - звіт про діяльність центру первинної медико-
санітарної допомоги Селидівської міської ради 
щодо якості медичної допомоги та критеріїв її 
оцінки за 2016-2018 роки 

Лютий 
 
 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
 
 
 

 

 - про епідемічну ситуацію щодо поширення 
вакцинокерованих інфекцій і стан захисту 
населення  від інфекційних хвороб за підсумком 
роботи за 2018 рік, І-ІІІ квартали 2019 року 

Березень, 
Квітень, 
Липень, 
Жовтень 

Литвиненко В.П. 
Лило Н.А. 
 

 

- про виконання заходів щодо протидії 
захворювання на туберкульоз в м.Селидове на 
2018-2019 роки за 2019 рік. 

Березень  
 
 
 
 

Литвиненко В.П. 
 
 
 

 

- про організацію надання медичної допомоги 
постраждалим в наслідок аварії на ЧАЕС та 
соціальний захист цієї категорії громадян 

Квітень  
 
 

Цимбал Г.І. 
 
 

 



- про організацію та якість надання медичної 
допомоги ветеранам Другої  Світової  війни, 
забезпечення пільгами згідно з чинним 
законодавствам 

Квітень  
 
 

Цимбал Г.І. 
 
 

 

- про випадки малюкової смертності за І півріччя та 
за 9 міс. поточного року та заходи щодо її 
попередження 

Липень 
Жовтень 
 

Стаценко Л.Г. 
 
 

 

- про здійснення заходів профілактики та надання 
медичної допомоги хворим на цукровий діабет за 
підсумком роботи за І півріччя 2019 року 

Вересень 
 

Литвиненко В.П.  

 -  про виконання заходів щодо забезпечення 
громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання лікарськими засобами та харчовими 
продуктами для спеціального дієтичного 
харчування  

Квітень 
Липень 
Жовтень 
 

Литвиненко В.П. 
 
 

 

 -   про виконання Закону України «Про звернення 
громадян», Указів Президента України та інших 
нормативних актів Центром за 9 місяців 2019року 
(для узагальнення по місту) 

За планом 
Селидівської 
ЦМЛ 

Литвиненко В.П. 
 

 

- про готовність Центру до роботи в умовах 
епідемічного росту захворювань на ГРВІ та грип 
згідно рішення міської ради від 23.10.2013 № 170 
«Про затвердження комплексного плану захисту з 
профілактики грипу та гострих вірусних інфекцій в 
м.Селидове на 2013-2017 роки» на епідемічний 
сезон 2018-2019 років 

Вересень Литвиненко В.П. 
Лило Н.А. 
 

 

- про виконання фінансового плану Центру за 9 міс. 
поточного року та прогнозування видатків на 
первинні медичні послуги на 2019 рік 

Жовтень Бондаренко Т.М.  

6 Підготувати матеріали на ділові наради :    

- звіт про діяльність Селидівського центру 
первинної медико-санітарної допомоги щодо якості 
медичної допомоги та критеріїв її оцінки за 2016-
2018 роки 

Березень 
 
 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 
 

 

- про епідемічну ситуацію щодо поширення 
вакцинокерованих інфекцій і стан захисту 
населення  від інфекційних хвороб за підсумком 
роботи за 2018 рік, І-ІІІ квартали 2019 року 

Березень, 
Квітень, 
Липень, 
Жовтень 

Литвиненко В.П.  

- про підсумки подальшої розбудови системи 
охорони здоров’я на первинному рівні надання 
медичної допомоги за 2016-2018 роки 

Березень Литвиненко В.П.  

- про стан виконання Закону України «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні» в Центрі ПМСД 

Квітень  
 

Цимбал Г.І. 
 

 

- про організацію роботи санаторно - відбіркової 
комісії 

Квітень  Стаценко Л.Г. 
Цимбал Г.І. 

 

- про стан готовності Центру до роботи в умовах 
епідускладнень з карантинних та інших особливо 
небезпечних інфекцій 

Квітень 
 

Литвиненко В.П. 
 

 



- про хід виконання наказу МОЗ України від 
20.03.2008 № 149 «Про затвердження клінічного 
протоколу медичного догляду за здоровою 
дитиною віком до 3 років» 

Травень 
 
 
 

Стаценко Л.Г. 
 
 

 

- про проведення санітарно-освітньої роботи та 
виховання здорового способу життя за підсумком 
роботи І кварталу та 9 міс. поточного року 

Червень 
Жовтень 
 

Євтушенко Л.Д. 
 

 

- про організацію та якість надання медичної 
допомоги в денних стаціонарах та стаціонарах на 
дому 

Липень 
 

Литвиненко В.П. 
 

 

- про виконання Закону України «Про звернення 
громадян» за підсумками роботи в І півріччі та за 9 
міс. 2019 року 

Липень, 
Жовтень 
 

Литвиненко В.П. 
 
 

 

- про підсумки статистичної розробки структури 
загальної смертності прикріпленого населення за І-
ІV квартали 2019 року 

Квітень, 
Липень, 
Жовтень 

Литвиненко В.П. 
Герасименко 
Т.Ф. 

 

- про стан безпеки праці в лікарських амбулаторіях 
Центру 

Серпень 
 

Гончаренко Н.В. 
 

 

- про стан протипожежної безпеки в лікарських 
амбулаторіях Центру 

Серпень 
 

Цимбал В.Н. 
 

 

- про організацію надання медичної допомоги 
постраждалим в наслідок аварії на ЧАЕС та  
соціальний захист цієї категорії громадян 

Вересень 
 
 

Цимбал Г.І. 
 
 

 

- про організацію та якість надання медичної 
допомоги ветеранам Другої Світової війни 
забезпечення пільгами згідно з чинним  
законодавством 

Вересень Цимбал Г.І.  

- про виконання кошторису Центру за 9 міс. 
поточного року та прогнозування видатків на 
первинні медичні послуги на 2020 рік 

Жовтень 
 

Бондаренко Т.М. 
 

 

- про стан готовності лікарських амбулаторій 
Центру до роботи в умовах епідемічного зростання 
захворюваності на гострі респіраторні інфекції та 
грип 

Вересень Литвиненко В.П.  

 Медичні наради Центру:    
1 Звіт про діяльність центру первинної медико-

санітарної допомоги Селидівської міської ради 
щодо якості медичної допомоги та критеріїв її 
оцінки за 2016-2018 роки. 

І квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

2 Про організацію та якість надання медичної 
допомоги ветеранам війни та надання їм пільг 
згідно з чинним законодавствам; 
 
Про організацію надання медичної допомоги 
постраждалим в наслідок аварії на ЧАЕС та  
соціальний захист цієї категорії громадян. 

ІІ квартал Цимбал Г.І.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

3 Про стан виконання комплексних заходів 
профілактики туберкульозу на первинному рівні 
надання медичної допомоги 

Червень Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



Стаценко Л.Г. 

4 Про медичне забезпечення учасників АТО за 
підсумком роботи 9 міс. 2019 року 

ІV квартал  Цимбал Г.І.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

 
Заходи щодо подальшої розбудови охорони здоров’я та впровадження інформаційних 

технологій на первинному рівні надання медичної допомоги 
№/
№ 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідаль-
ний 

Вико-
нання   

(дата), № 
протоколу 

1 Укласти договір про медичне обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій з 
Національною службою здоров’я України на 2019 
рік 

І квартал Марченко О.В. 
БондаренкоТ.М. 

 

2 Застосовувати у роботі загальну кількість наявного 
населення на території обслуговування, яке 
визначене договором з НСЗУ на рівні 51280 осіб. 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 

3 Забезпечити надання первинних медичних послуг, 
які визначені Порядком затвердженим наказом 
МОЗ України від 19.03.2018 №504 «Про 
затвердження Порядку надання первинної медичної 
допомоги» з обов’язковим дотриманням галузевих 
стандартів на визначених місцях їх надання 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
 

 

4 З метою забезпечення моніторингу та поліпшення 
управління якістю надання медичних послуг 
перетворити інформаційно-аналітичний кабінет на 
кабінет моніторингу та управління якістю надання 
медичних послуг, пов’язаних з первинною 
медичною допомогою 

І квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 

 



5 Відповідно до вимог укладеного договору про 
медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій з Національною службою 
здоров’я України забезпечити: 

1) Своєчасне застосування методів 
профілактики, зокрема профілактичні 
огляди та направлення на проведення 
необхідних досліджень згідно з Порядком, 
своєчасне та в повному обсягу проведення 
профілактичних щеплень відповідно до 
Календаря щеплень в Україні. 

2) Надання медичних послуг, пов’язаних з 
первинною медичною допомогою після 
закінчення часу прийому пацієнтів, а також 
у вихідні, святкові та не робочі дні 
відповідно до Порядку. 

3) Можливість отримувати послуги за графіком 
прийому пацієнтів. 

4) Забезпечити створення технічних 
можливостей запису пацієнтів у чергу на 
прийом до медичних працівників, чи на 
отримання інших медичних послуг за 
телефоном або електронній формі. 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 
 

 

6 Відповідно до рішення Селидівської міської ради 
від 28.11.2018 №7/38-1147 «Про надання медичних 
послуг населенню в м.Селидове» медичні послуги, 
пов’язані з наданням первинної медичної допомоги 
в вихідні, святкові, не робочі дні, поза робочий час 
надавати медичними спеціалістами Селидівської 
ЦМЛ 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 
 

 

7 На підставі рейтингової оцінки вартості 
лабораторних послуг укласти договір з 
лабораторією будь-якої форми власності на 
проведення безоплатних лабораторних досліджень 
за Програмою медичних гарантій 

Січень Марченко О.В. 
Бондаренко Т.М. 

 



8 Здійснити перетворення підприємства на Центр 
передового досвіду, майданчик поширення кращих 
практик за участі в Проекті USAID «Підтримка 
реформи охорони здоров’я» за власним проектом 
«Запровадження пацієнт – орієнтованої моделі 
надання первинної медичної допомоги» за 
наступними напрямками: 

1) Розробка стратегічного плану. 
 
 

2) Розробка плану моніторингу діяльності 
підприємства та плану управління якістю 
медичної допомоги. 

3) Впровадження системи мотивації медичного 
персоналу на основі індикаторів якості. 
 

4) Розробка плану заходів громадського 
здоров’я, популяризація здорового способу 
життя. 
 

5) Розробка та затвердження фінансового 
плану та плану закупівель на 2020 рік. 
 

6) Розробка та затвердження тарифів на платні 
медичні послуги. 
 

7) Розробка та затвердження плану оптимізації 
підприємства на 2019-2021 роки. 
 

8) Підписання угоди про співпрацю з 
медичним навчальним закладом про 
проведення заходу з обміну досвідом для 
колег, запровадження нових підходів в 
управлінні підприємством ПМД. 

 
 
 
 
 
 
 

Лютий 
 
 

Березень  
 
 

Квітень 
 
 

Травень 
 
 
 

Червень 
 
 

Серпень 
 
 
 

Вересень 
 
 

Грудень 

 
 
 
 
 
 
 
Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 
Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 
Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Євтушенко Л.Д. 
 
Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
 
Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
 

 

9 З метою мінімізації впливу знижувальних 
коефіцієнтів від рівня перевищення ліміту 
здійснити перерозподіл пацієнтів включених до 
«зеленого» списку, які уклали декларації понад 
максимальну кількість: 

- від 110% ООП+ (декларація до 120% 
ООП включно – 0,8) та за іншими 
рівнями. 

І-IV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
 

 

10 Здійснити технічну реалізацію в електронній 
інформаційній системі, в якій зареєстровано 
підприємство, до якої вносити: 

- медичні записи; 
- записи про направлення; 
- зведені відомості про надання послуги. 

І-IV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 



11 Забезпечити дотримання вимог за договором з 
НСЗУ в частині надання медичних послуг за 
Порядком: 

- пацієнт набуває прав на отримання 
медичних послуг, пов’язаних з наданням 
первинної медичної допомоги з моменту 
подання надавачу в установленому 
законодавством порядку декларації про 
вибір лікаря, який надає первинну 
медичну допомогу; 

- пацієнт набуває прав на отримання 
медичних послуг, пов’язаних з іншими 
видами медичної допомоги, крім 
первинної з моменту звернення до 
надавача за направленням лікаря або 
лікуючого лікаря в порядку 
встановленому МОЗ України або без 
направлення, коли згідно із 
законодавством направлення не 
вимагається. 

І-IV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 

12 Створити та оновлювати електронні бази даних 
(реєстри) пацієнтів, які хворіють на найбільш 
поширені захворювання та на осередки пільгових 
категорій громадян: 

- пацієнти, які хворіють АГ; 
- цукровий діабет ІІ типу; 
- бронхіальну астму; 
- орфанні захворювання;; 
- пільгові категорії громадян (за 

визначеними групами). 

І-IV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 

13 На виконання наказів МОЗ України та Міністерства 
фінансів України від 21 вересня 2012 року  № 
728/1015 укласти договір  з Селидівською міською 
радою  про медичне обслуговування  населення  у 
відповідності до типового переліку бюджетних 
програм , результативних показників  ї виконання 
для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» 
на 2019 рік  

І квартал Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

14 З метою поліпшення організації управління щодо 
надання медичних послуг, пов’язаних з первинною 
медичною допомогою населенню підготувати наказ 
№ 1 «Про організацію діяльності центру первинної 
медико-санітарної допомоги Селидівської міської 
ради на 2019 рік»  

І квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
 
 

 

15 Перетворити інформаційно –аналітичний відділ на 
відділ моніторингу показників та управління якістю 
медичних послуг, які надаються на первинному 
рівні медичної допомоги. 

І квартал Марченко О.В.  

16 Відповідно до програми державних гарантій 
прикріпленого населення  забезпечити медичні 
послуги з надання первинної медичної допомоги, 
повну оплату яких держава гарантує за рахунок 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І.  
Бондаренко Т.М. 

 



коштів Державного бюджету України згідно з 
тарифами, для: 

- профілактики; 
- діагностики; 
- лікування; 
- реабілітації, у зв’язку з захворюваннями, 

травмами, отруєннями, патологічними 
станами, а також у зв’язку з вагітністю і 
пологами. 

 

17 Продовжити Кампанію з підписання Декларацій 
про вибір лікаря з надання первинної медичної 
допомоги «Лікар для кожної сім’ї», яка не має 
кінцевого строку 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 

18 З метою поліпшення надання медичної допомоги 
хворим на рідкісні (орфанні) захворювання 
забезпечити виконання рішення Селидівської 
міської ради «Про забезпечення громадян, які 
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними продуктами 
для спеціального дієтичного харчування і 
прикріплення до центру ПМСД Селидівської 
міської ради» 

І квартал Литвиненко В.П.  
 
 

 

19 Надати дайджест – інформацію про кожного лікаря, 
який здійснює медичну практику до місцевої газети 
«Наша зоря», викласти зазначену інформацію на 
Веб-сайті Селидівської міської ради, а також 
розмістити її в усіх амбулаторіях та найбільш 
відвідуваних місцях міста. 

Від початку 
року  

Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій  

 

20 Надати Дайджест – інформацію про основні події 
соціально-економічного розвитку підприємства 
2018 року 

січень Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
 

 

21 Здійснювати співпрацю з електронною системою e-
Health обрати та встановити медичну інформаційну 
систему «МІС» з-поміж тих МІС, які пройшли 
перевірку і підключились до централізованого 
компоненту e-Health 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 

22 Забезпечити візуалізацію інформації на 
електронних носіях та на  інформаційних стендах, 
куточках споживача первинних медичних послуг 
тощо 

Протягом 
року 

Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

23 З метою підвищення рівня інформованості 
населення з питань організації та діяльності Центру 
продовжити надавати відомості про найважливіші 
події на сторінці підприємства Веб-сайту 
Селидівської міської ради та здійснювати її 
постійне оновлення 

Протягом 
року  

Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

24 Відповідно до пункту 7 розділу 3 Стратегії сталого 
розвитку «Україна-2020» здійснювати постійний 
моніторинг наявності ресурсів Центру на базі 

Протягом 
року  

Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

 



електронної системи моніторингу за Програмою 
моніторингу медичних ресурсів HeRAMS 

амбулаторій 

25 Запровадити Україномовний варіант Міжнародної 
класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 
–Е  

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

26 Застосовувати на кожному робочому місці (АРМ) 
електронну платформу співставлення кодів 
Міжнародної класифікації первинної медичної 
допомоги ІСРС-2 –Е і Міжнародної статистичної 
хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я 10 
перегляду (МКХ-10) 

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

27 Застосувати уніфіковані клінічні протоколи (123 
українських) та нові клінічні протоколи, які 
базуються на принципах доказової медицини та 
розроблені за існуючими методиками 
національними/ або фаховими медичними 
асоціаціями країн Європейського Союзу, 
Сполучених Штатів Америки, Канади та 
Австралійського Союзу на підставі наказу МОЗ 
України від 29.12.2016 № 1422 «Про внесення змін 
до наказу МОЗ України від 28 вересня 2012 № 
751», яким дозволяється застосування на території 
України іноземних клінічних протоколів на засадах 
доказової медицини 

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

28 Дотримуватись вимог застосування оновленого 
Національного переліку лікарських засобів України 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 
2017 «Про внесення змін до Національного 
переліку основних лікарських засобів» та 
виписування лікарських засобів відповідно до 
уніфікованих протоколів та Державного формуляра 
лікарських засобів Х перегляду. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

29 З метою поліпшення медичних послуг з надання  
первинної медичної допомоги здійснювати 
моніторинг за показниками стану здоров’я 
населення, використанням ресурсів та діяльності 
амбулаторій Центру. 
Результати моніторингу надавати головному 
лікарю 

Щокварталу  Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

30 З метою підвищення рівня доступності первинних 
медичних послуг використовувати електронні 
технології в роботі реєстратур амбулаторій, за 
допомогою яких забезпечити можливість 
відвідування лікаря, або виклик його додому з 
застосуванням Інтернету або корпоративного 
мобільного зв’язку 

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій  

 



31 Розробити завдання та заходи щодо надання 
первинних послуг, пов’язаних з первинною 
медичною допомогою для виконання державних  
медичних та  інших програм, зокрема соціально–
економічного розвитку м.Селидове по розділу 
«Охорона здоров’я» на первинному рівні  на 2020 
рік 

Жовтень Литвиненко В.П.  

32 З метою виконання заходів програми 
інформатизації , та входження в єдиний медичний 
простір області та України: 

   

- оновити та підтримувати в робочому стані 
локальні мережі  амбулаторій, за можливості - 
об’єднати з сервером Центру  

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

- забезпечити ефективне використання  
автоматизованих робочих місць (АРМ), зокрема:  
- 7 робочих місць (АРМ) по ролі     «Бухгалтерія» 
- 6 робочих місць (АРМ) по ролі «Реєстратура 
поліклініки» 
- 30 робочих місця (АРМ) по ролі «Лікуючий  лікар  
поліклініці»  
- 5 робочих місць (АРМ)  для видачі листків 
непрацездатності   

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 
Бондаренко Т.М. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

33 Забезпечити ефективне використання 6 програм, в 
тому числі 4 ліцензійні програми: 
- «Кадри»  
- «Медстат» оновити в: 
- амбулаторії ЗПСМ № 1 м.Селидове,     
 - амбулаторії ЗПСМ № 4 м.Гірник,  
- амбулаторії ЗПСМ № 6 м.Українськ 
- «Парус», а також  оновлення  електронних баз 
даних: 
- електронно – статистичну форму «Укр-Вак-08» 

До 1 квітня 
 

Литвиненко В.П. 
Цимбал Г.І. 
Бондаренко Т.М. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

34 Для поліпшення якості надання  первинної 
медичної допомоги розробити спільний графік 
виїздів міських спеціалістів для проведення 
консультаційних оглядів хворих в амбулаторіях 

Щокварталу Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій  
Ромашова Л.І 

 

35 Брати участь у засіданнях громадських організацій, 
з питань подальшої розбудови системи охорони 
здоров`я на первинному рівні. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

 
Запровадження нових технологій в організацію діяльності Центру, 

діагностику та лікування хвороб 
 Запровадження нових технологій здійснювати за результатами їх моніторингу в 
практичних професійних журналах, зокрема, Журналу заступника головного лікаря, 
Журналу сімейна медицина, Журналу педіатрія, інформаційних бюлетенів, кафедр вищих 
навчальних медичних закладів, Національної медичної академії післядипломної освіти 
ім.П.Л.Шупика тощо. 
 



Заходи щодо удосконалення медичного обслуговування на первинному рівні надання 
медичної допомоги населенню 

  
№/
№ 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальний Вико-
нання   
(дата), 
№ про-
токолу 

1. Дорослому населенню 
1 Укласти угоду між центром ПМСД Селидівської 

міської ради і Селидівською міською радою про 
контингенти та обсяги надання первинної 
медичної допомоги на 2019 рік 

І квартал Марченко О.В 
Литвиненко В.П.  
Бондаренко Т.М. 
 

 

2 Відповідно до Рішення Селидівської міської ради 
від 19.12.2018 №7/39-1177 «Про затвердження 
комплексної програми фінансової підтримки КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Селидівської міської ради» на 2019-2020 роки 
здійснювати за фінансовій підтримці по 
наступним напрямкам: 

- забезпечення осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю технічними та 
іншими засобами для використання в 
амбулаторних та побутових умовах; 

- забезпечення надання медичної 
допомоги хворим в стаціонарах вдома 
(придбання паливно-мастивних 
матеріалів); 

- забезпечення медикаментами осіб 
пільгової категорії та осіб хворих на 
рідкісні (орфанні) захворювання, в 
тому числі: 
1) онкологічних хворих; 
2) іншої пільгової категорії населення; 
3) хворих на орфанні захворювання. 

 

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 

3 Забезпечити надання медичної допомоги за  
новою організаційною формою надання 
первинних медичних послуг за умови 
реформування первинної ланки охорони здоров’я 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

4    Здійснювати медичну практику за результатами 
укладання декларацій з пацієнтами та сімейними 
лікарями і лікарями – педіатрами амбулаторій 
ЗПСМ. 
    Кількість прикріпленого населення за 
медичними практиками у відповідності укладених 
декларацій (лікар, молодші медичні спеціалісти), 
затвердити наказом по Центру.     

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

5 Продовжити укладання декларацій між лікарями 
первинної медичної допомоги та населення для 
визначення кількості прикріпленого населення за 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Оперативні 

 



кожним лікарем керівники 
амбулаторій  

6 Використовувати україномовний варіант 
Міжнародної класифікації первинної медичної 
допомоги ІСРС-2 –Е  

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

7 Використовувати на кожному робочому місці 
(АРМ) електронну платформу співставлення 
кодів Міжнародної класифікації первинної 
медичної допомоги ІСРС-2 –Е і Міжнародної 
статистичної хвороб і споріднених проблем 
охорони здоров’я 10 перегляду (МКХ-10) 

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

8 Застосувати уніфіковані клінічні протоколи (123 
українських) та нові клінічні протоколи, які 
базуються на принципах доказової медицини та 
розроблені за існуючими методиками 
національними/ або фаховими медичними 
асоціаціями країн Європейського Союзу, 
Сполучених Штатів Америки, Канади та 
Австралійського Союзу на підставі наказу МОЗ 
України від 29.12.2016 № 1422 «Про внесення 
змін до наказу МОЗ України від 28 вересня 2012 
№ 751», яким дозволяється застосування на 
території України іноземних клінічних 
протоколів на засадах доказової медицини 

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

9 У разі амбулаторного лікування хворих 
безоплатно або на пільгових умовах лікарськими 
засобами застосовувати оновлений Національний 
перелік лікарських засобів України затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів від 2017 «Про 
внесення змін до Національного переліку 
основних лікарських засобів», уніфіковані 
клінічні протоколи та Державний формуляр 
лікарських засобів Х перегляду 

І -ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

10 Здійснити зміни функціонально-організаційної 
структури Центру у разі створення об՚єднаної 
територіальної громади м.Селидове 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

11 Оновити електронний Реєстр пацієнтів для 
включення даних про прикріплене населення до 
амбулаторій Центру в єдиний Реєстр пацієнтів 
України та запустити базовий рівень E-Health з 
реєстром лікарів та пацієнтів 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

12 З метою поліпшення якості надання медичних 
послуг хворим на рідкісні (орфанні) 
захворювання оновити Реєстр хворих цієї 
категорії, визначити обсяг спеціальних лікарських 
засобів, фінансових витрат та затвердити його 
рішенням міської ради 

І квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



13 З метою подальшого підвищення якості медичних 
послуг, рівня їх доступності запровадити нові 
підходи до організації роботи та заохочення 
медичних працівників до праці, забезпечення 
виконання заходів, затверджених рішенням 
міської ради від 23.12.2015 № 7/3-68 «Про 
програму «Місцевих стимулів» медичних 
працівників КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Селидівської міської ради» в 
м.Селидове на 2016-2020 рр.» на 2019 рік 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

14 
 

З метою поліпшення якості лікування хворих за 
умови реімбурсації лікарських засобів за 
Урядовою програмою «Доступні ліки» для 
лікування хворих на: 
- серцево-судинні захворювання; 
- цукровий діабет ІІ типу; 
- бронхіальну астму; 
у разі прийняття відповідного урядового рішення: 
- виразку і хронічні гастроентерологічні патології; 
- депресивних станів; 
- анемії вагітних у першому триместрі 

Від початку 
року 

Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

15 З метою проведення медичної та соціальної 
реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів забезпечити 
їх технічними та іншими засобами для 
використання в амбулаторних умовах, зокрема: 
- памперси; 
- урологічні прокладки; 
- калоприймачі; 
- сечоприймачі; 
- тощо. 

І -ІV квартал Цимбал Г.І. 
Бондаренко Т.М. 
Лило Н.А. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

16 Забезпечити виконання завдань та заходів, 
передбачених національними стратегіями, 
загальнодержавними, обласними та 
регіональними програмами, а також заходів 
програмного характеру: 
 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



 - подолання епідемії туберкульозу: 
     - здійснення туберкулінодіагностики; 
     - проведення бактеріоскопії мокротіння; 
- профілактика ВІЛ-інфекції: 
      - добровільне тестування та консультування; 
      - придбання сумішей для дітей, народжених 
від ВІЛ-інфікованих матерів; 
      - придбання засобів індивідуального захисту; 
- запобігання хвороб на онкопатологію: 
      - забезпечення наркологічними та іншими 
лікарськими засобами; 
     - імунопрофілактика та захист населення 
від інфекційних хвороб: 
       - придбання вакцин та проведення 
імунопрофілактики дітям і дорослим; 
    - профілактика грипу та ГРВІ: 
       - придбання вакцин та проведення 
імунопрофілактики дітям та дорослим; 
- подолання цукрового діабету: 
       - придбання цукорзнижуючих лікарських 
засобів та надання їх хворим на цукровий діабет 
ІІ типу; 
- лікування хворих на рідкісні (орфанні) 
захворювання: 
    - придбання спеціальних лікарських засобів та 
надання їх хворим на рідкісні (орфанні) 
захворювання.   

   

17    Продовжити моніторинг та облік сімей, а також 
осіб, які є внутрішньо переміщеними особами з 
тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції. 
    Інформацію надавати щокварталу до 
статистичного відділу  центру ПМСД 
Селидівської міської ради. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

18 З метою забезпечення соціального захисту 
учасників АТО сформувати та постійно 
оновлювати їх реєстр та забезпечити надання 
передбаченого обсягу первинних медичних 
послуг та лікарських засобів на пільгових умовах. 

І -ІV квартал Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



19 На виконання рішення Селидівської міської ради 
від 20.08.2014 № 6/52-1270 «Про надання дозволу 
Селидівській центральній міській лікарні та КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Селидівської міської ради» на відпуск лікарських 
засобів безоплатно та на пільгових умовах» 
забезпечити дотримання державних соціальних 
нормативів щодо забезпечення безоплатними, або 
на пільгових умовах, лікарськими засобами за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
пільгової категорії громадян із числа внутрішньо 
переміщених осіб з тимчасово окупованої 
території та районів проведення 
антитерористичної операції 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

20 Збільшити  обсяги надання медичних послуг в 
пункті невідкладної медичної допомоги за 
рахунок надання медичної допомоги:  
- хворим на гострі захворювання з підвищенням 
температури; 
- хворим з погіршенням стану, лікування яких 
проводиться в домашніх умовах; 
- хворим за переданими викликами станції 
екстренної медичної допомоги; 
- хворим за викликами лікарів ПМД, 
а також встановлення факту ненасильницької 
смерті громадян на дому. 
   Результати перевірок розглядати на діловій 
нараді у головної медичної сестри. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Лило Н.А. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій ЗПСМ 
№ 1,   № 2 
м.Селидове 

 

21 З метою реалізації стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної 
меншини відповідно до плану КМ України від 
11.05.2012  № 107-р., забезпечити: 
- медичний супровід осіб ромської 
національності, які мешкають в містах та селищах 
Селидівської міської Ради; 
- сприяти спрощеному доступу осіб ромської 
національності до медичного обстеження та ме-
дичних послуг в амбулаторіях Центру; 
- залучення осіб ромської національної меншини 
до обов’язкових медичних оглядів на 
туберкульоз; 
- проведення імунізації дорослих та дітей 
відповідно до календаря щеплень. 
   Інформацію для узагальнення надати за І 
півріччя та рік до Селидівської ЦМЛ. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



22 Розробити плани-графіки проведення 
профілактичних оглядів прикріпленого населення 
у розрізі амбулаторій, звернувши особливу увагу 
на ветеранів війни, учасників АТО, учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, дітей, 
підлітків, осіб з хронічною патологією (групи 
диспансерного спостереження ІІ – ІІІ).  
   Плани-графіки надати до амбулаторій. 

І квартал Цимбал Г.І.  

23 Збільшити обсяги скринінгових досліджень за 
направленнями до лікарів ІІ рівня надання 
медичної допомоги для проведення 
мамографічних та цитологічних обстежень жінок 
та УЗД передміхурової залози чоловіків. 
   Дані моніторингу щокварталу надавати до 
амбулаторій. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

24 Здійснювати скринінг-діагностику за допомогою 
швидких тестів на наступні захворювання: 

- ВІЛ-інфекцію; 
- вірусний гепатит В і С; 
- гострий інфаркт міокарда; 
- та на вагітність. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

25 З метою збільшення обсягів використання 
лікарських засобів з найбільшою доказовою 
базою та на виконання наказу ГУОЗ від 
16.02.2010 № 57 « Про створення регіональної 
формулярної системи забезпечення лікарськими 
засобами закладів охорони здоров’я» створити на 
новій електронній платформі локальний 
формуляр лікарських засобів Центру на 2020 рік.  
   Надавати його усім амбулаторіям. 

Січень Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

26 З метою забезпечення контролю за безпекою 
лікарських засобів та на виконання наказу МОЗ 
України від 27.12.2000 р. № 898 «Про 
затвердження порядку здійснення нагляду за 
побічними реакціями лікарських засобів, 
дозволених до медичних застосувань», у редакції 
наказу Міністерства охорони здоров՚я України від 
26 вересня 2016 року № 996 проводити 
моніторинг за лікарськими засобами які 
використовуються згідно локального формуляру 
(1 повідомлення на 1 лікаря) 
У разі виявлення побічних реакцій формувати 
карти–повідомлення згідно Додатку 6 та надавати 
їх до департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

І-ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



27 У зв’язку з високим рівнем захворюваності та 
складною епідситуацією,  пов’язаною з 
туберкульозом,  визначити  за погодженням з 
Селидівським міжміським Управлінням 
Головного управління Держсанепідслужби 
Донецької області планові обсяги певних 
категорій населення, які підлягають обстеженню 
на туберкульоз. 
Надавати звіти про виконання планових завдань 
до Селидівського міжміського Управління 
Головного управління Держсанепідслужби 
Донецької області, Селидівської ЦМЛ. 

Щокварталу  Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

28 З метою попередження захворюваності кором 
населення м.Селидове відповідно до наказу МОЗ 
України від 17.05.2005 № 188 «Про затвердження 
інструкцій щодо епідеміологічного нагляду за 
кором»: 
- провести аналіз щепленості працівників, 
визначити коло структурних підрозділів та 
безпосередньо медичних працівників, яким 
необхідно зробити щеплення для забезпечення 
безперебійної роботи Центру на випадок спалаху 
кору; 
- створити умови для отримання щеплень проти 
кору дорослому населенню, а також медичним 
працівникам за їх бажанням в кабінетах щеплень 
амбулаторій. 

Січень, лютий Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Лило Н.А. 
 

 

29 У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації 
щодо захворювань дорослого населення на 
дифтерію та правець провести Кампанію 
спрямовану на залучення дорослого населення до 
імунізації проти цих хвороб. 

Протягом року Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

30 Провести аналіз  діяльності амбулаторій щодо 
виконання Регіональної стратегії забезпечення 
сталої відповіді на епідемії туберкульозу в т.ч. 
хіміорезистентного та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
період до 2020 року та плану заходів щодо її 
реалізації в області,  за 2018 рік, І півріччя та 2019 
року. 
Результати розглянути на діловій нараді. 

І-ІІІ квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

31 З метою своєчасного виявлення туберкульозу  
забезпечити охоплення діагностичною 
бактеріоскопією  мокротиння в обсязі не менше 4-
10 на 1 тис. прикріпленого населення.  

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

32 З метою подальшого підвищення рівня виявлення 
знахідок при діагностичній бактеріоскопії 
мокротиння  здійснювати моніторинг 
результативності та своєчасності  охоплення 
діагностичною бактеріоскопією визначених 
контингентів населення та пацієнтів з певними 
захворюваннями. 
   Результати розглядати на ділових нарадах  

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



33 З метою забезпечення повноти охоплення 
діагностичною бактеріоскопією хворих «групи 
ризику» на туберкульоз перевірити дотримання 
алгоритму залучення до обстеження хворих по 
відповідності до наказу МОЗ України від 
09.06.2006 № 384 з цього питання 
Результати розглядати на ділових нарадах 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

34 З метою своєчасного обстеження на туберкульоз 
хворих з патологією рентгена здійснювати 
перевірки своєчасності залучення до повторного 
обстеження осіб за поданням рентген кабінету 
Селидівської ЦМЛ 
Результати розглядати на ділових нарадах 

Щотижня  Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

35 З метою забезпечення своєчасного лікування 
хворих з підозрою на туберкульоз з негативним 
результат мазку мокротиння проводити 
визначений за консультацією лікаря – фтизіатра  
курс неспецифічної терапії в ДОТ – кабінетах 
амбулаторій. 
   У разі відсутності позитивної динаміки 
скеровувати таких хворих до лікаря – фтизіатра 
другого рівня надання медичної допомоги 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

36 З метою забезпечення своєчасного отримання 
лікування  хворих на туберкульоз здійснювати 
терміновий супровід  хворих з позитивним 
мазком мокротиння ( КСБ+) до місця 
госпіталізації  за попереднім узгодженням з 
міським фтизіатром санітарним транспортом 
Центру 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

37 З метою поліпшення кості лікування хворих 
здійснити перевірки стану амбулаторного ДОТ – 
лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорії  за 
призначеннями лікаря – фтизіатра та 
використання  протитуберкульозних препаратів , 
скерування хворих у регламентовані терміни на 
контрольні огляди до лікаря - фтизіатра  
   Результати розглядати на ділових нарадах 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

38 З метою забезпечення виконання планових 
завдань на виявлення туберкульозу здійснити 
перевірки своєчасності проходження   
обов’язкових профоглядів на туберкульоз: 
- груп ризику; 
- контактних з вогнищ туберкульозу; 
- перехворілих протягом останніх 2 років; 
- ВІЛ – інфікованих; 
- прибулих з місць позбавлення волі, по кожній 
територіальній дільниці амбулаторії. 
   Результати розглядати на ділових нарадах 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



39 З метою забезпечення виконання заходів 
профілактики ВІЛ–інфікування населення 
укласти угоду з Донецьким обласним Центром з 
профілактики та боротьби із СНІДом на 
лабораторну діагностику ВІЛ–інфекції, гепатиту 
В, гепатиту С  за направленням лікарів Центру  

І квартал  Литвиненко В.П.  
 

 

40 Проводити моніторинг у розрізі практик (окремих 
лікарів) охоплення ДКТ  прикріпленого 
населення в тому числі груп ризику та осіб у яких 
виявлені симптоми та синдроми, що згідно 
переліку відносяться до тих при яких пацієнту 
пропонують послуги  з ДКТ на ВІЛ у разі 
звернення за медичною допомогою. 
   Результати розглядати на ділових нарадах. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

41 З метою своєчасного виявлення хворих на ВІЛ – 
інфекцію забезпечити взяття зразків крові й 
доставку їх  до лабораторії діагностики ВІЛ – 
інфекції з повнотою охоплення до 2,5% від 
кількості дорослого населення району 
обслуговування. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

42 Забезпечити своєчасне скерування пацієнтів з 
позитивним результатом до кабінету 
профілактики ВІЛ/СНІДу вторинного рівня  для 
проведення після тестового консультування для 
остаточного встановлення діагнозу та взяття на 
«Д» спостереження. 
   Кожний випадок несвоєчасного направлення 
розглядати на нарадах. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

43 З метою уповільнення розвитку ВІЛ – інфекції 
забезпечити: 
- спостереження за ВІЛ –інфікованими 
пацієнтами без клінічних проявів захворювання 
та направлення їх у разі необхідності до 
спеціалістів другого рівня; 
- направлення ВІЛ/ СНІД хворих які потребують 
лікування до спеціалізованого стаціонару за 
проявами домінуючої патології або кабінету 
профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу хворих 
другого рівня. 
 Результати роботи розглядати на ділових нарадах 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

44 З метою попередження професійного ураження на 
ВІЛ–інфекцію  забезпечити: 
- медичних працівників які мають  ризик контакту 
з кров’ю пацієнтів засобами індивідуального 
захисту; 
- здійснити страхування визначених медичних 
працівників на випадок професійного ураження 
на ВІЛ–інфекцію. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



45 Здійснювати моніторинг  повноти охоплення 
рентген та флюорографічним обстеженням і 
туберкулінодіагностикою ВІЛ – інфікованих осіб 
закріплених за лікарями. 
У разі виявлення рентгенологічних ознак 
патології скеровувати їх до спеціалістів другого 
рівня.  
 Результати роботи розглядати на ділових нарадах 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

46 З метою поліпшення організації та якості 
диспансерного спостереження за постраждалими  
в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
перевірити  дотримання стандартів діагностики 
лікування та реабілітації  хворих цієї соціальної 
групи, що перебувають під «Д» спостереженням у 
Центрі.  
   Результати розглянути на діловій нараді . 

Квітень, 
жовтень  

Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

47 Здійснити перевірку роботи щодо  виконання 
наказу МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898 «Про 
затвердження порядку здійснення нагляду за 
побічними реакціями лікарських засобів , 
дозволених до використання» у редакції наказу 
Міністерства охорони здоров՚я України від 26 
вересня 2016 року № 996 в амбулаторіях Центру.  
   Перевірити якість заповнення карт-повідомлень 
згідно Додатку 2 на рівні амбулаторій. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

48 З метою забезпечення належного рівня виявлення  
захворювань перевірити організацію та якість 
проведення профілактичних медичних оглядів в 
амбулаторіях ЗПСМ, де він є нижчим за середній 
рівень по Центру. 
   Результати розглянути на ділових нарадах 
амбулаторій. 

ІІІ квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

49 З метою покращення надання медичних послуг 
ветеранам війні та учасникам АТО перевірити 
дотримання соціальних стандартів відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» та змін до нього в 
лікарських амбулаторіях Центру. 
    Результати розглянути на медичній нараді 
Селидівської ЦМЛ 

ІІ, ІV квартал  Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

50 З метою підвищення рівня обізнаності провести 
заняття з лікарями, які надають первинну 
медичну допомогу, щодо застосування галузевих 
нормативно-правових актів з питань експертизи 
тимчасової втрати працездатності 

І, ІІІ квартал Цимбал Г.І.  

51 З метою поліпшення якості прийняття експертних 
рішень шляхом експертних оцінок проводити  
аналіз обґрунтованості видачі лікарняних листків 
та своєчасного направлення на МСЕК. 
   Результати аналізу розглядати на ділових 
нарадах. 

І-ІV квартал  Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 



52 З метою підвищення результативності реабілітації 
інвалідів перевірити стан роботи щодо виконання 
закону України «Про реабілітацію інвалідів 
України» від 06.10.2005 р. № 2961 – IV, 
постанови КМУ від 23.05.2007 р. № 757 «Про 
затвердження положення про індивідуальну 
програму реабілітацію інвалідів». 
   Результати моніторингу розглядати  на ділових 
нарадах. 

Жовтень Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

53 З метою поліпшення організації, якості 
експертизи тимчасової та стійкої втрати 
працездатності проводити виїзні засідання 
лікарсько – консультативної комісії: 
- амбулаторії ЗПСМ № 4 м.Гірник; 
- амбулаторії ЗПСМ № 6 м.Українськ 
       За затвердженим графіком роботи. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

54 З метою зниження рівня захворюваності з 
тимчасовою втратою працездатності працівників 
вугільних підприємств проводити виїзні засідання 
ЛКК за участі ОП «ш.Україна» та 
«ш.Курахівська» з питань працевлаштування та 
оздоровлення працівників, які часто та тривало 
хворіють. 

І-ІV квартал Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

55 З метою покращення  експертизи тимчасової 
непрацездатності розглянути  стан експертизи 
тимчасової непрацездатності з рекомендаціями 
Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності за результатами роботи 
Центру за 2018 рік. 
   Результати розглянути на діловій нараді. 

І квартал Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

56 З метою запобігання помилок під час прийняття 
експертних рішень щодо тимчасової втрати 
працездатності проводити аналіз дефектів та 
помилок у роботі лікарів з питань видачі та 
подовження лікарняних листів. 
   Результати розглянути на діловій нараді. 

І-ІV квартал Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

57 З метою поліпшення якості лікувально-
діагностичного процесу проводити експертні 
оцінки дотримання уніфікованих клінічних 
Протоколів серед хворих, які стали вперше 
інвалідами. 
   Результати розглянути на діловій нараді. 

І-ІV квартал Цимбал Г.І. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

58 У зв’язку з високими показниками загальної 
смертності населення здійснювати моніторинг та 
аналіз смертності серед прикріпленого населення.        
Довідки за його результатами надавати до 
лікарських амбулаторій для розробки заходів 
щодо її зниження. 

І-ІV квартал Литвиненко В.П.  



59 З метою поліпшення надання медичної допомоги 
забезпечити впровадження в діяльність 
амбулаторій ЗПСМ сучасних засобів 
профілактики, діагностики та лікування 
відповідно до Реєстру нових технологій,  
запланованих МОЗ України на 2019 рік (у разі 
отримання).  

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

60 З метою поліпшення використання ліжок в 
денних стаціонарах  амбулаторій ЗПСМ провести 
перевірку організації та стану  надання  медичної 
допомоги в цих структурних підрозділах 
лікарських амбулаторіях Центру 
   Результати розглянути на виробничої нараді. 

ІІ, ІV квартал Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

61 З метою поліпшення організації та якості 
лікування хворих на гіпертонічну хворобу, 
цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, 
виразки і хронічних гастроентерологічних 
патологій, депресивних станів, анемії вагітних у 
першому триместрі  оновити  Реєстр та включати 
до його складу усіх хворих з вперше виявленою 
хворобою. 
   Копію реєстрів надавати до Центру. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

62 З метою подальшого зниження рівня  
захворюваності на гіпертонічну та ішемічну 
хворобу серця провести перевірку щодо 
організації та якості профілактичного огляду 
населення з метою виявлення ГХ і ІХС в 
амбулаторіях. 
   Результати розглянути на ділових нарадах. 

ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій  

 

63 З метою подальшого зниження захворюваності на 
гострий інфаркт міокарда та смертності від цієї 
патології  проводити моніторинг якості лікування 
хворих та їх «Д» спостереження  серед хворих, 
що померли на дому (у разі виявлення випадку) 
   Результати розглянути на ділових нарадах. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

64 У зв’язку з необхідністю поліпшити проведення 
профілактичних заходів щодо  запобігання 
захворювання на цукровий діабет перевірити стан 
та повноту охоплення обстеження населення в 
тому числі групу ризику на це захворювання в 
амбулаторіях  
   Результати розглянути на ділових нарадах 

III квартал  Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

65 З метою зниження рівня виникнення занедбаних  
візуальних форм онкологічних захворювань   
проводити експертну оцінку причин та умов по 
кожному випадку їх виникнення за даними карти 
амбулаторного хворого.  
   Результати розглянути на ділових нарадах. 

І-ІV квартал  Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 



66 З метою подальшого зниження кількості звернень 
хворих з хронічною патологією  за швидкою 
медичною допомогою здійснювати моніторинг 
кількості таких звернень, а також аналізувати 
причини та умови їх виникнення у розрізі практик 
та  амбулаторій Центру.  
   Результати розглянути на ділових нарадах 
лікарських амбулаторій. 

І-ІV квартал  Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

67 З метою поліпшення діагностики та лікування 
захворювань здійснювати моніторинг 
використання я медичного обладнання 
отриманого шляхом централізованих постачань за 
державними програмами 
Інформацію надавати до департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 

І-ІV квартал  Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

68 З метою запобігання виникненню інфекційних 
хвороб, які керуються засобами 
імунопрофілактики, здійснювати моніторинг 
виконання планових завдань з охоплення 
щепленнями дітей та дорослих відповідно до 
завдань  програми імунопрофілактики та 
галузевих нормативно–правових актів з цього 
питання. 
   Результати розглянути на ділових нарадах. 

Квітень 
Липень 

 Жовтень  

Литвиненко В.П. 
Стаценко Л.Г. 

Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

69 Розробити план  та забезпечити проведення 
вакцинації  визначених контингентів, в тому числі 
працівників бюджетної сфери, проти грипу та 
ГРВІ в передепідемічний період сезону 2019 -
2020 років. 
   Планові завдання довести до амбулаторій.  

Жовтень, 
Листопад  

Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

70 Перевірити готовність амбулаторій Центру до 
виконання плану первинних протиепідемічних 
заходів у разі виявлення хворого на інфекційні та 
карантинні хвороби  в амбулаторних умовах та на 
дому.  
   Результати розглянути на ділових нарадах. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

71 Забезпечити взаємодію між органами внутрішніх 
справ, прокуратурою та Центром при 
встановленні факту ненасильницької смерті 
людини та алгоритму дій лікарів при огляді трупу 
людини на місці його виявлення або у складі 
оперативно–слідчої групи відповідно до 
спільного наказу генеральної прокуратури, 
міністерства внутрішніх справ України, МОЗ 
України від 25.10.2011 р. № 102, 685, 699 з цього 
питання  

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



72 З метою запобігання захворювань на малярію 
перевірити стан виконання  постанови головного 
державного санітарного лікаря України від 
07.11.2011 № 11 «Про заходи профілактики 
малярії в Україні» залучення до обстеження 
хворих з підозрою на це захворювання  
Результати розглянути на ділових нарадах 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

73 З метою запобігання захворювання на кліщовий 
енцефаліт перевірити стан виконання Плану та 
наказу МОЗ України від 30.08.2005 № 431 «Про 
затвердження заходів профілактики вірусного 
кліщового енцефаліту» в амбулаторіях  

ІІ квартал  Литвиненко В.П. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

74 З метою запобігання хвороб, які викликаються 
вірусом Зіка, здійснювати моніторинг осіб, які 
прибули з ендемічних місць цієї хвороби до місця 
свого постійного проживання, та забезпечити 
виконання заходів з профілактики цієї хвороби 
відповідно до листа Державної санітарно-
епідеміологічної служби України від 04.02.2016 
№ 04.02-16/77-і 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

75 Організовувати та проводити акції «Дні 
діагностики гіпертонії» у багатолюдних місцях 
міст та селищ Селидівської міської ради. 

І -ІV квартал Литвиненко В.П.  
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

 
                                                    2. Дітям та матерям  
 

1 2 3 4 5 
1 Відповідно до Рішення Селидівської міської ради 

від 19.12.2018 №7/39-1177 «Про затвердження 
комплексної програми фінансової підтримки 
КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Селидівської міської ради» на 2019-
2020 роки здійснювати за фінансовій підтримці 
по наступним напрямкам: 

- забезпечення дітей перших двох років 
життя із малозабезпечених сімей та 
народжених від ВІЛ-інфікованих 
матерів продуктами дитячого 
харчування та молочними сумішами; 

- забезпечення дітей та «групи ризику» 
своєчасною туберкулінодіагностикою, 
контингентів населення з «груп 
ризику» вакциною для профілактики 
проти грипу; 

- забезпечення осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю технічними та 
іншими засобами для використання в 
амбулаторних та побутових умовах 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Бондаренко Т.М. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 

2 У зв’язку з спалахом захворювань на кір в 
Україні та виявлення поодинокому випадку 
захворювання на кір серед дорослого населення 

І -ІV квартал Марченко О.В. 
Литвиненко В.П. 
Оперативні 

 



міста продовжити виконання низки нормативно-
правових актів по Центру щодо запобігання 
захворювання на кір населення міста. 

керівники 
амбулаторій 
Практики 

3 Дотримуватись новітнього порядку зарахування 
до дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові 
профілактичні щеплення, відповідно до 
спільного наказу Центру, відділу освіти та 
Селидівської міжміської філії ДУ «ДОЛЦ 
МОЗУ» 

І -ІV квартал Цимбал Г.І. 
Стаценко Л.Г. 

Кондрашо- 
ва К.А. (за 

домовленістю) 

 

4 Продовжити  роботу з оновлення  Реєстру та баз  
даних дітей хворих на  онкологічну патологію, 
гемофілію, вроджені вади серця та судин, 
туберкульоз, цукровий та нецукровий діабет, 
дитячий церебральний параліч тощо. 
   В амбулаторіях Реєстр та бази даних – 
локальні, в амбулаторії ЗПСМ № 1 м.Селидове – 
зведений. 

І -ІV квартал Стаценко Л.Г. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 
Литвиненко В.П. 

 

5 Провести спільну нараду з відповідальними 
працівниками відділу освіти, директорами 
загальноосвітніх шкіл про результати проведення 
профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх 
шкіл у 2018 році. 
   Погодити організаційні заходи щодо 
проведення медичного огляду учнів у 2019 році. 

І квартал Литвиненко В.П. 
Стаценко Л.Г. 
Соломахіна О.О. 
(за домовленістю) 

 

6 Провести семінари - заліки з визначення рівня 
знань серед лікарів-педіатрів основних положень 
наказу МОЗ України від 20.03.2008 № 149 «Про 
затвердження клінічного протоколу медичного 
догляду за здоровою дитиною віком до 3-х 
років».  
 

І квартал Стаценко Л.Г.  

7 Забезпечити дітей перших 2-х років життя із 
малозабезпечених сімей продуктами харчування 
в необхідній кількості та асортименті. 

І -ІV квартал Стаценко Л.Г. 
Бондаренко Т.М. 

 

8 Сформувати «групи ризику» жінок на  
захворювання пухлинами візуальних локалізацій 
та забезпечити термомамографічне, 
мамографічне, кольпоскопічне, цитологічне їх 
обстеження на другому рівні надання медичної 
допомоги за направленнями лікарів. 
  Стан профілактичного обстеження жінок 
розглядати на  ділових нарадах. 

І -ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Литвиненко В.П. 

 

9 На виконання п. 2 Протокольного рішення за 
підсумками наради, що відбулася в Адміністрації 
Президента України 19.01.2015 стосовно 
проблем військово-медичної освіти продовжити 
роботу з підготовки учнів середніх та 
загальноосвітніх закладів, зокрема: 
м.Селидове: 
- Селидівський професійний ліцей 
- Селидівська гімназія 

 
ІІ квартал 
 
 
 
 

Оперативні 
керівники 
амбулаторій  
 
 
 
 
 
Стаценко Л.Г. 

 



- ЗОШ № 2 
 
- Селидівський гірничий технікум 
- ЗОШ № 1 
- ЗОШ № 6 
 
смт.Цукурине: 
- ЗОШ № 26 
 
м.Гірник: 
- ЗОШ № 17 
- ЗОШ № 18 
- ЗОШ № 19 
 
смт.Курахівка та Гостре: 
- ЗОШ № 22 
 
м.Українськ: 
- ЗОШ № 12 
- ЗОШ № 13 

 
 
 
Рожко Л.Л. 
 
 
 
 
Єгорова К.К. 
 
 
Єрьоменко Н.М. 
 
 
 
Вага Л.П. 
 
 
Спиридонова Г.Е. 

10 Забезпечити своєчасне виявлення жінок, у яких є 
захворювання, за якими вагітність та пологи 
можуть бути загрозою для життя, та направлення 
їх до лікарів другого рівня для включення до 
Реєстру осіб, які забезпечуються 
контрацептивами безкоштовно. 

І-ІV квартал Литвиненко В.П., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

11 З метою ранньої діагностики онкологічних 
захворювань серед дитячого населення 
проводити   обстеження дітей з лімфаденопатієй, 
субфебрілітетом не уточненої етіології,  синдро-
мом хронічної інтоксикації  та направляти таких  
дітей на консультацію до дитячого онколога. 

І-ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 
Литвиненко В.П. 

 

12 Скеровувати жінок, які включені до Реєстру осіб, 
які мають право на безкоштовне забезпечення 
контрацептивами, до Кабінету планування сім’ї 
другого рівня для отримання засобів 
контрацепції безкоштовно (за їх наявності). 

І-ІV квартал Литвиненко В.П., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

13 Забезпечити виявлення і консультування з 
питань попередження непланованої вагітності у 
осіб:  
- із соціально неадаптованих  сімей; 
- багатодітних сімей; 
- сімей, де один або обидва батьки, позбавлені 
батьківських прав. 

І-ІV квартал Литвиненко В.П., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

14 Інформувати населення щодо методів 
планування сім’ї відповідно до періодів життя 
жінки з дотриманням прав пацієнтки щодо її 
репродуктивних планів, можливостей стану 
здоров’я, прихильності до тих, чи інших 
контрацептивів, та допомагати у виборі сучасних 
засобів контрацепції. 

І-ІV квартал Литвиненко В.П., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 
Практики 

 

15 Здійснювати моніторинг за: І-ІV квартал Оперативні  



- кількістю малозабезпечених сімей та дітей в 
них до 18 років , в тому числі до року; 
- кількістю багатодітних сімей та дітей в них до 
18 років, з них до 1 року, від 1  до 3 років, від 3 
до 6, від 7 до 14,від 1 до 17 років; 
- за кількістю сімей позбавлених батьківських 
прав, в них дітей, у т.ч. до 1 року; 
- кількістю неблагополучних сімей , в них дітей(в 
т.ч. до 1 року); 
- кількістю сімей одиноких – матерів (батьків), у 
т.ч. до 1 року. 

керівники 
амбулаторій, 
Стаценко Л.Г. 

16 Посилити міжвідомчу координацію роботи між 
службою у справах дітей, соціальними 
службами, кримінальною міліцією з питань 
виявлення дітей, які опинилися в складних 
життєвих умовах та організації медичного та 
соціального супроводу сімей. 

І-ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 
Стаценко Л.Г. 

 

17 З метою поліпшення надання  медичної 
допомоги дітям хворим на  бронхіальну астму 
провести перевірку якості надання  
патогенетичної та невідкладної терапії дітям з 
цією патологією в амбулаторіях. 
Результати розглянути на ділових нарадах. 

ІІІ квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 
Стаценко Л.Г. 

 

18  З метою збільшення кількості дітей, які можуть 
отримати медичну допомогу в денних 
педіатричних  стаціонарах,  здійснити перевірку  
ефективності їх роботи за підсумком діяльності  
у І півріччі. 
Результати розглянути на діловій нараді.  

ІІІ квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 
Стаценко Л.Г. 

 

19  Забезпечити  дітей 1-го і 2-го років життя із 
малозабезпечених сімей дитячим харчуванням  
на безоплатній основі. 

І-ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 
Литвиненко В.П. 

 

20  З  метою запобігання непланової вагітності 
направляти молодих жінок  у віці 18-20 років із 
малозабезпечених сімей, вагітність та пологи у 
яких  загрожують життю, для отримання  
контрацептивів на безоплатній основі на другому 
рівні надання медичної допомоги. 

І-ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

21 З метою поліпшення якості надання медичної 
допомоги перевірити стан  забезпечення  
лікарськими засобами пільгової категорії хворих 
дітей. 
Результати розглянути на діловій нараді. 

І-ІV квартал Стаценко Л.Г.  

22 Забезпечити усіх дітей, які хворіють на цукровий 
діабет високоякісним  інсуліном та засобами 
контролю рівня цукру в крові на безоплатній 
основі. 

І-ІV квартал  Стаценко Л.Г.  

23 З метою підвищення якості медичної допомоги 
дітям 1-го року життя із малозабезпечених 
родин, у разі їх захворювання, забезпечити 100% 
госпіталізацію у профільні стаціонарні 

І-ІV квартал Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 



відділення Селидівської ЦМЛ. 
   Повноту охоплення госпіталізацією обговорити 
на нарадах. 

24 На виконання наказу МОЗ України від 
04.08.2006 № 540 «Про затвердження принципів 
підтримки грудного вигодовування, критеріїв та 
оцінки закладів охорони здоров’я на 
відповідність статусу «Лікарня – доброзичлива 
до дитини» та з метою поліпшення якості 
догляду за немовлятами забезпечити рівень 
охоплення дітей, які перебувають виключно на 
грудному вигодовуванні до 6-ти місяців до 95%. 

І-ІV квартал Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

25 З метою запобігання хвороб, які керуються 
засобами імунопрофілактики, забезпечити 
виконання планових завдань імунізації в 
календарні терміни, в т.ч. проти дифтерії, 
кашлюку, правця, поліомієліту з рівнем 
охоплення  не менш 95%. 
   Результати виконання планових завдань 
розглянути на ділових нарадах та медичних 
нарадах Селидівської ЦМЛ. 

І-ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

26 Проводити моніторинг  стану охоплення  
щепленнями  дітей усіх вікових груп та дорослих 
закріплених за сімейними лікарями та педіатрами 
   Результати розглянути на ділових нарадах. 

І-ІV квартал 
(щомісяця) 

Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

27 Провести перевірку щодо обґрунтування 
медичних відвернень від щеплень  дітей 
відповідно до вимог наказу МОЗ України від 
25.01.1996 року № 14 з цього питання. 
   Результати перевірки розглянути на ділових 
нарадах. 

І, ІV квартал  Стаценко Л.Г., 
Литвиненко В.П. 

 

28 Здійснювати облік і реєстрації побічних дій та 
ускладнень після здійснення щеплень дітям  в 
амбулаторія Центру. 
   Розглянути на  ділових нарадах. 

І-ІV квартал Стаценко Л.Г. 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

29 На виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 08.12.2009 № 1318 «Про 
затвердження порядку здійснення медичного 
обслуговування учнів загальноосвітніх закладів» 
наказу МОЗ України від 16.08.2010 № 682 «Про 
удосконалення медичного обслуговування учнів 
загальноосвітніх закладів» організувати та 
провести медичний огляд учнів загальноосвітніх 
шкіл відповідно до Порядку та Схеми 
обов’язкових медичних оглядів дітей різних 
вікових груп. 
   Проаналізувати стан здоров’я дітей і розробити 
заходи щодо  його покращення. 
   Узагальнені результати  медичного огляду 
розглянути на ділових нарадах. 
 

ІІІ квартал Литвиненко В.П., 
Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

30 На виконання наказу МОЗ України від ІІІ квартал Литвиненко В.П.,  



28.03.1998 № 38 «Про організацію та проведення 
заходів боротьби з педикульозом» та з метою 
своєчасного виявлення дітей, хворих на 
педикульоз та коросту, провести цільові медичні 
огляди учнів загальноосвітніх шкіл. 
   Інформацію про уражених дітей надати до 
Селидівського міжміського Управління 
Головного управління Держсанепідслужби у 
Донецькій області. 
 

Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

31 З метою підвищення рівня охоплення дітей 
санаторно-курортним лікуванням проводити 
моніторинг використання путівок на санаторно-
курортне оздоровлення дітей та дітей з 
інвалідністю за державні кошти. 

І-ІV квартал Цимбал Г.І., 
Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

32 З метою поліпшення якості відбору дітей на 
санаторно-курортне лікування проводити аналіз 
обґрунтування видачі довідок та путівок до 
санаторно-оздоровчих закладів дітям та дітям-
інвалідам. 
   Результати розглянути на ділових нарадах. 

І-ІV квартал Цимбал Г.І., 
Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

33 З метою поліпшення якості динамічного  
спостереження дітей, які  народилися від 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС,  перевірити стан 
організації та якості  проведення  диспансерних  
заходів цієї категорії дітей в амбулаторіях 
Центру. 
   Результати заслухати на ділових нарадах. 

ІІ квартал Стаценко Л.Г.  

34 Проводити аудит  кожного випадку повернення 
дітей, які були направлені  до оздоровчих 
установ (за умови відкриття літніх оздоровчих 
таборів). 
   Результати розглянути на діловій нараді. 

ІІ квартал Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій  

 

35 З метою запобігання малюкової смертності 
підготувати узагальнену довідку про організацію 
та якість надання первинних медичних послуг   
дітям першого року життя за підсумком роботи І 
півріччя та 9 місяців 2019 року. 
   Матеріали розглянути на ділових нарадах. 

ІІІ, ІV квартал Стаценко Л.Г.  

36 Провести  експертну оцінку організації, якості  та 
ефективності динамічного нагляду за  дітьми–
інвалідами та виконання передбачених 
реабілітаційних заходів в амбулаторіях Центру. 
   Результати розглянути на діловій нараді. 

ІІ квартал Цимбал Г.І. 
Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

37 З метою поліпшення надання первинних 
медичних послуг дітям, хворим на дитячий  
церебральний параліч, здійснювати моніторинг 
щодо забезпечення  їх лікарськими засобами на 
безоплатній основі. 

І-ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 
Стаценко Л.Г. 
Литвиненко В.П. 

 

38  З метою запобігання вертикального ураження 
дітей, народжених від ВІЛ- інфікованих матерів, 
забезпечити усіх дітей цієї категорії дитячими 

І-ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 

 



молочними сумішами та харчуванням. Литвиненко В.П., 
Лило Н.А. 

39 З метою забезпечення медичними послугами 
дітей, які хворіють на рідкісні (орфанні) 
захворювання, оновити Реєстр дітей, хворих на 
рідкісні (орфанні) захворювання та забезпечити 
їх лікарськими засобами та продуктами 
спеціального дієтичного харчування на пільгових 
умовах. 

І-ІV квартал Литвиненко В.П., 
Стаценко Л.Г., 
Лило Н.А. 

 

40 З метою поліпшення стану здоров’я підлітків 
провести медичні огляди дітей цієї категорії та 
забезпечити їх оздоровлення у відповідності до 
наказу МОЛЗ України від 12.12.2002 № 465 « 
Про  удосконалення  організації медичної 
допомоги дітям підліткового віку» 
   Результати розглянути на ділових нарадах. 

ІІІ- ІV квартал Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 
Литвиненко В.П. 

 

41 Проводити організаційно-методичні заходи щодо 
організації спільної роботи з медичними 
працівниками дошкільних закладів та 
загальноосвітніх шкіл. 

І-ІV квартал Стаценко Л.Г., 
Оперативні 
керівники 
амбулаторій 

 

 
              Заходи щодо удосконалення  роботи з медичними кадрами 

№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальний  Вико-
нання 
(дата), 
№ про-
токолу 

1 Підготувати річний звіт з кадрів за 2018 рік та 
надати до Департаменту охорони здоров’я 

 
Січень 

старший 
інспектор з 

кадрів 
Гумарова Н.А. 

 

2 Провести експертизу цінностей документів із 
кадрових питань, підготувати справи тривалого 
зберігання та з кадрових питань до передачі  в 
архів підприємства за описами справ 
 

 
січень-лютий 

Гумарова Н.А.  

 
 
3 

Сформувати і затвердити резерв на заміщення 
посад керівного складу Центру. Здійснювати 
контроль за призначенням на посади тимчасово 
відсутніх керівників, спеціалістів із числа 
резерву. Участь у складанні індивідуальних 
планів розвитку забезпечення періодичного 
навчання та підвищення кваліфікації 

 
 

січень 

Марченко О.В. 
Гумарова Н.А. 
Лило Н.А. 
 

 

 
4 
 
 

Визначити та скласти списки осіб, яким 
належить призначення пенсії за віком в 2019 
році. 
 
Своєчасно  надавати справи до Пенсійного 
фонду 

січень 
 
 

протягом року 

Гумарова Н.А. 
 

 

5 Скласти і подати до міського центру зайнятості 
звіту «Інформація про зайнятість і 
працевлаштування громадян, що мають 

січень, до 1 
лютого 

Гумарова Н.А. 
 

 



додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню» за 2018 рік. Контроль за 
виконанням нормативу для працевлаштування 
громадян із зазначеними гарантіями. 

 
 
6 

Складання та узгодження профілів посад із 
описом завдань і компетенцій. Методична 
допомога керівникам структурних підрозділів у 
розробленні посадових (робочих) інструкцій на 
основі профілю 

протягом року Гумарова Н.А. 
 

 

 
7 

З метою підвищення професійного рівня 
медичних кадрів направити на курси 
підвищення кваліфікації лікарів і молодших 
спеціалістів згідно плану на 2019 рік 

 
протягом року 
згідно плану 

Гумарова Н.А. 
Лило Н.А. 

 

 
8 

Надавати практичну допомогу керівникам 
структурних підрозділів з питань роботи з 
кадрами 

 
протягом року 

Гумарова Н.А. 
 

 

 
9 

Проводити заняття з працівниками щодо змін в 
трудовому законодавстві України, правової 
освіти 

 
щомісяця 

Гумарова Н.А. 
 

 

 
10 

Взаємодія з міським центром зайнятості щодо 
укомплектування вакантних посад . 
Розміщення і оновлення оголошень про 
вакансії в ЗМІ та через спеціалізовані Інтернет-
ресурси  

 
Протягом року 

Гумарова Н.А. 
 

 

11 
 
 

Своєчасно складати встановлену звітність з 
кадрів і надавати її в управління охорони 
здоров’я,інформаційно-аналітичний центр 
медстатистики, пенсійний фонд, центр 
зайнятості,міський відділ статистики 

 
 
Протягом року 

Гумарова Н.А. 
 

 

 
 

12 

Своєчасно вносити інформацію в програму 
«Облік медичних кадрів»,  надавати  звіт в 
інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики Департаменту охорони здоров’я 
згідно графіка 

 
 
1 раз в квартал 

Гумарова Н.А. 
 

 

13 Продовжити навчання двох студентів на 
підставі укладеної тристоронніх угод за 
рахунок коштів місцевого бюджету 

протягом 
року- 

за 
необхідності 

Гумарова Н.А. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

 
14 

Забезпечити систематичне оновлення 
нормативно-правової бази новими 
законодавчими актами у сфері праці 
 

 
протягом року 

Гумарова Н.А. 
 

 

 
 

15 

Забезпечити контроль за своєчасним 
оформленням документів 
(паспорта)працівниками при досягненні ними 
25, 45-річного віку.  

 
Протягом року 

Гумарова Н.А. 
 

 

 
16 

Сформувати заявку на потрібну кількість 
лікарів та молодших медичних спеціалістів і 
надати в Департамент охорони здоров’я 

 
 

4 квартал  

Марченко О.В. 
Гумарова Н.А. 

Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

17 Скласти плани підвищення кваліфікації та грудень Гумарова Н.А.  



атестації  лікарів та молодших медичних 
спеціалістів на 2020 рік 

Лило Н.А. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій  
18 Провести звірку ф.П-2 військовозобов’язаних 

працівників з обліково-військовими бюро 
Селидіської міськради. 
Надати річний звіт по військовозобов’язаним 

2 квартал 
 
 
      4 квартал 

Гумарова Н.А. 
 

 

19 Формування та комплектація особових справ 
працівників 

Протягом 
року(по мірі 
прийняття 

працівників на 
роботу) 

 

Гумарова Н.А. 
 

 

20 Спільно з керівниками структурних підрозділів 
скласти і надати на затвердження графік 
відпусток працівників на 2020 рік 

 
до 25 грудня 

Гумарова Н.А. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
старші медичні 

сестри 

 

21 Скласти план роботи відділу кадрів на 2020 рік грудень Гумарова Н.А. 
 

 

 
 
Основні комунікаційні заходи та заходи з виховання здорового способу життя  
 

 
№ 
з/п 

 
Назва заходу 

 
Термін 

виконання 

 
Відповідальний 

 
Виконання 
(дата), № 

протоколу 
1 2 3 4 5 
1 З метою підвищення якості організації та 

проведення санітарно-просвітницької роботи 
для формування у населення відповідального 
ставлення до особистого здоров’я запровадити 
нову модель комунікації та соціальної 
мобілізації за методикою українського 
інституту стратегічних досліджень МОЗ 
України. 

І- ІV 
квартал 

Марченко О.В., 
Литвиненко В.П., 

Цимбал Г.І., 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д. 

 

2 На виконання вимог засідання Колегії 
обласної державної адміністрації (протокол № 
8) від 26.11.2015 проводити щомісячне 
висвітлення стану первинної медичної 
допомоги та її пріоритетності по різним 
напрямкам діяльності в засобах масової 
інформації, зокрема, в газеті «Наша зоря», на 
телевізійному каналі ТРК «Інфо-Центр», 
сторінці Центру на ВЕБ сайті Селидівської 
міської ради. 

І-ІV 
квартал 

Марченко О.В., 
Литвиненко В.П., 

Цимбал Г.І., 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д 

 

3 Проводити різноманітні просвітницькі заходи 
серед дорослих та дітей  з питань запобігання:  
- кору; 

І-ІV 
квартал 

Литвиненко В.П., 
Цимбал Г.І., 
Оперативні 

 



- дифтерії, правця; 
- polio тощо.. 

керівники 
амбулаторій, 

Євтушенко Л.Д 
4 В рамках Всеукраїнського тижня грудного 

вигодовування провести акорд санітарно-
освітньої роботи серед матерів, що 
навчаються, працюють або є тимчасово 
безробітними з питань підтримки грудного 
вигодовування. 

ІІІ квартал Литвиненко В.П., 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д 

 

5 Поглиблювати співпрацю із громадськими, 
професійними та іншими організаціями  з 
питань формування здорового способу життя 
та подальшого розвитку охорони здоров’я на 
первинному рівні надання медичної допомоги. 

І-ІV 
квартал 

Марченко О.В., 
Литвиненко В.П., 

Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д 

 

6 Розміщувати  інформацію щодо діяльності 
Центу та подальшого розвитку системи 
охорони здоров’я на первинному рівні на 
сторінці Селидівського центру ПМСД, WEB – 
сайті Селидівської міської ради, на сторінці у 
Facebook. 

І-ІV 
квартал 

Марченко О.В., 
Литвиненко В.П., 

Цимбал Г.І., 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д 

 

7 З метою опанування необхідними знаннями та 
навичками провести  тренінги з питань 
організації та проведення санітарно-освітньої 
роботи для лікарів, на яких покладено функції 
оперативного керівництва, організації і 
контролю за наданням первинної медичної 
допомоги лікарями медичних практик в 
амбулаторіях Центру на відповідний контент. 

 
 
 
 

II квартал 
 
 
 

 

 
 
 
 

Євтушенко Л.Д  
 

 

8 У превентивних цілях небезпечних хвороб 
(онкологія, туберкульоз, ВІЛ/СНІД тощо) та 
для кращої обізнаності населення, 
влаштовувати зустрічі з наочними 
матеріалами для кращого засвоєння 
викладеної інформації. 

Лютий 
Березень 
Червень 

Оперативні 
керівники 
амбулаторій, 

Євтушенко Л.Д 

 

9 З метою вивчення рівня санітарно-гігієнічних  
знань  серед населення і корекції  санітарно-
освітньої роботи провести анкетні 
опитування: 

- для населення старшої вікової категорії 
працездатного віку на рахунок їх 
відношення до здорового способу 
життя; 

- населення різних вікових груп з 
проблем  профілактики захворювань на 
туберкульоз, дифтерію, онкологію 
тощо; 

- школярів та молоді, що навчається в 
СПТЛ  та гірничому технікумі про 
відношення   до   наркоманії, 

 
 
 

 
 

II квартал 
 
 
III квартал 

 
 
III квартал 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д 

 



тютюнопаління, алкоголізму; 
- молоді, що навчається в СПТЛ  та 

гірничому технікумі  з питань 
безпечного сексу, профілактики 
СНІДу. 

III квартал 
 

10 Організувати виступи лікарів на вересневих 
нарадах педагогів з актуальних питань 
виховання здорового способу життя серед 
дітей та підлітків.  

 
Вересень 

 

Литвиненко В.П., 
Лило Н.А 

 

11 Організувати  роботу лекторія з пропаганди 
здорового способу життя  серед  молоді, яка 
навчається в професійних ліцеях міст 
Селидове та Гірник. 
 

І-ІV 
квартал 

Стаценко Л.Г., 
Рожко Л.Л., 

Єрьоменко Н.М., 
Лило Н.А 

 

12 Проводити  заняття з учнями загальноосвітніх 
шкіл з питань гігієни та здорового способу 
життя, а  також з профілактики таких 
загрозливих захворювань, як ВІЛ/СНІД, 
туберкульоз, та культури статевих відносин.  

І-ІV 
квартал 

Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д. 

 

13 З метою підвищення якості проведення 
освітньої та виховної  роботи  серед молоді 
провести акції  на підтримку здорового 
способу життя, зокрема: 
- дні здоров’я; 
- вечори питань та відповідей; 
- вікторини тощо з питань запобігання 
захворювань на ВІЛ-інфекцію, наркоманію, 
алкоголізм. 

І-ІV 
квартал 

 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д. 

 

14 Розповсюджувати серед населення міста 
інформаційно-освітні матеріали (листівки, 
пам’ятки, буклети), отримані централізованим 
шляхом. 

 
I-IV 

квартал 

Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д. 

 

15 Приймати участь в санітарно-освітніх заходах, 
які присвячені Всесвітнім та Міжнародним 
дням: 

 
 

Оперативні 
керівники 

амбулаторій, 
Євтушенко Л.Д. 

 

- Всесвітній день боротьби з 
онкозахворюваннями 

4 лютого 
 

- Всесвітній день боротьби с 
туберкульозом 

24 березня 

- Всесвітній день здоров’я 7 квітня 

- Всесвітній день боротьби проти астми 
та алергії 

3 травня 
 

      -    Міжнародний день сім’ї 15 травня 

- Всесвітній день боротьби з гіпертонією 13 травня 

- Всесвітній день боротьби з гепатитами 19 травня 

-  Всесвітній день боротьби з 
тютюнопалінням 

31 травня  

- Всесвітній день пам’яті померлих від 
СНІДу 

19 травня  



- Всесвітній день донора крові 14 червня  

- Всесвітній день профілактики та 
лікування остеопорозу 

20 жовтня  
 

- Всесвітній день боротьби з 
наркоманією 

26 червня  
 

- Всесвітній день серця 29 вересня  

- Міжнародний день людей похилого 
віку 

01 жовтня  

- Всесвітній день психічного здоров’я 10 жовтня  

- Всесвітній день цукрового діабету 14 
листопада  

- Всесвітній день не паління 16 
листопада 

- Всесвітній день боротьби со СНІДом      1 грудня  

 - Всесвітній  День  боротьби  з  
бронхіальною астмою 

11 грудня   

16 З метою поліпшення організації проведення 
пропагандистських заходів з пропаганди 
здорового способу життя провести перевірку  
діяльності  амбулаторій  з питань: 

- стану санітарно-освітньої роботи серед 
населення та пропаганди здорового 
способу життя; 

- стану  гігієнічного навчання хворих, що 
перебувають на лікуванні в лікарських 
амбулаторіях  Центру. 

 
 
 
 

Лютий 
 
 

Квітень 
 

 
 
 
 

Євтушенко Л.Д. 

 

17 З  метою підвищення рівня обізнаності щодо  
організації та проведення санітарно-освітньої 
роботи  серед населення провести семінари з 
лікарями та молодшими медичними 
спеціалістами з питань: 

- профілактики ВІЛ-інфекції та 
захворювань , що передаються 
статевим шляхом; 

- профілактики туберкульозу; 
- попередження гельмінтозів шляхом 

поліпшення санітарно-освітньої роботи 
серед населення; 

- профілактики та попередження 
особливо-небезпечних інфекційних 
захворювань; 

- профілактики та боротьби з серцево-
судинними захворюваннями;    
 

 
 
 
 
 

Лютий  
 
 

Березень 
 

Травень 
 

Вересень 
 
 

Вересень 
 

 
 
 
 
 
 

Євтушенко Л.Д. 
Залучені  

спеціалісти 
(за згоди) 

 

18  
Підготувати статті до міської газети «Наша 
Зоря» з питань: 
 

   
 



1. «Грудне  вигодовування  дітей» до 
01 серпня 

оперативний  
керівник 

Стаценко Л.Г. 

 

3. «Імунопрофілактика» огляди дітей до 
01 травня 

4. «Перша допомога при  ураженні  блискавкою» до 
01 червня 

1. «Всесвітній  день  боротьби  проти  рака» до 
04  лютого оперативний  

керівник 
Рожко Л.Л. 

 

2. «Всесвітній  день  боротьби проти  
туберкульозу».  

до 
24 травня 

3. «Всесвітній день  боротьби  з  сказом» до 
28 вересня 

оперативний 
керівник 

Рожко Л.Л. 

 

4. «Всесвітній день  боротьби  з  бронхіальною 
астмою» 

до 
11 грудня 

5. «Всесвітній  день  без  табаку» до 
31  травня 

6. «Міжнародний день  боротьби з  наркоманією» до 
26 червня 

7. «Всесвітній  день боротьби  з  діабетом» до 
14 

листопада 
1. «Всесвітній  день  боротьби з  гепатитом» до 

19 травня Єгорова К.К.  

1. «Всесвітній  день  боротьби з  інсуліном» до 
29 жовтня 

оперативний  
керівник 

Вага Л.П. 

 

2. «Всесвітній  день  боротьби з гіпертонією» до 
13 травня 

3. Всесвітній День боротьби з пневмонією. до 
13 

листопада 
4. «Всесвітній  день   серця» до 

29 вересня 
5. «Отруєння  грибами» до 

01 червня 
6. «Перша допомога  при  утопленні» до 

01 липня 
1. «Всесвітній  день     здоров’я» до 

07 квітня оперативний  
керівник 
Вага Л.П. 

 

2. «Всесвітній день боротьби проти  астм та 
алергій» 

до 
30 травня 

1. «Всесвітній день  боротьби  зі  СНІДом» до 
01 грудня 

оперативний 
керівник 

Спиридонова Г.Е. 

 

2. «Отруєння  дикорослими  рослинами,ягодами та  
грибами» 

до 
01 червня 

3. «Всесвітній день  боротьби  з  остеопорозом» до 
20 жовтня 

4. «Перша допомога  при  тепловому (сонячному) 
ударі» 

до 
01 червня 

19 Виступи на телевізійному каналі ТРК 
«Інфо-Центр»: 

 
 

 
 

 

1) «Всесвітній  день  боротьби з гепатитом» до  
19травня 

 
 

оперативний  
керівник 

Стаценко Л.Г. 

2) «Всесвітній  день  боротьби  проти астм та 
алергій» 

до  
30 травня 

3) «Всесвітній  тиждень  заохочування  та  
підтримки грудного вигодовування» 

до  
07 серпня 



1) «Всесвітній день  серця» до 
29 вересня 

 
 

оперативний  
керівник 

Рожко Л.Л. 

 

2) «Всесвітній  день  здоров’я» до 
07 квітня 

3) «Всесвітній  день боротьби з гіпертонією» до 
13 травня  

4) «Європейський  тиждень імунізації» до 
30 квітня 

1) «Міжнародний  день  боротьби з  наркоманією» до 
26 червня   

 
 

оперативний  
керівник 

Вага Л.П. 

 

2) «Всесвітній день  боротьби  проти сказу» до 
28 вересня 

3) «Всесвітній день  боротьби зі СНІДом» до 
01 грудня 

4) «Всесвітній день боротьби з остеопорозом» до 
20 жовтня 

 
1) «Всесвітній день без  тютюну» до 

31 травня 
 

оперативний  
керівник 

Спиридонова Г.Е. 

 

2) «Всесвітній день боротьби з діабетом» до 
14 листопада 

3) «Всесвітній день  боротьби з інсультом» до 
29 жовтня 

 
Основні організаційно - технічні заходи з охорони праці медичних працівників 

№з/п Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальний Виконання 
( дата, № 

протоколу) 
1 2 3 4 5 

1 Підготувати річні звіти державних 
статистичних форм № 7-ТНВ « Звіт про 
травматизм на виробництві та його 
матеріальні наслідки у 2018р.» та №1-УБ 
«Звіт про стан умов та безпеки праці». 
Надати управлінню охорони здоров’я звіти 
за вищезазначеними формами. 

І квартал Інженер з охорони 
праці 

Гончаренко Н.В. 

 

   2 З метою виявлення причин та умов 
виникнення травматизму проводити аналіз 
виробничого травматизму працівників 
центру ПМСД Селидівської міської ради 
щокварталу. 
   За результатами підготувати листи до 
підпорядкованих установ. 

І- ІV 
квартал 

Інженер з охорони 
праці 

Гончаренко Н.В. 

 

   3 Організувати  навчання посадових осіб з 
питань охорони праці  в учбовому 
комбінаті. 

    І-ІІ 
квартал 

Інженер з охорони 
праці 

Гончаренко Н.В. 

 

   4  Провести навчання та перевірку  знань з 
питань охорони праці робітників, до 
професій яких висуваються підвищені 
вимоги безпеки ( згідно з наказом 
Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15), 
в тому числі: 

- осіб, зайнятих  обслуговуванням 

   I - ІV 
квартал  

Інженер з охорони 
праці 

Гончаренко Н.В. 

 



електричних, теплових та газових 
мереж; 

- відповідальних осіб з охорони праці 
в амбулаторіях; 

- робітників автомобільного  
транспорту. 

Результати перевірки знань оформити 
протоколом. 

5 Забезпечувати працівників Центру 
засобами індивідуального захисту 

   I - ІV 
квартал  

Інженер з охорони 
праці 

Гончаренко Н.В. 

 

6  Проводити ІІІ ступень оперативного 
контролю за станом охорони праці у 
структурних підрозділах відповідно до 
затвердженого графіку  на поточний рік.  
Результати перевірок оформити 
протоколом  та висвітлювати на засіданнях  
медичних нарад. 

І- ІV 
квартал 

Інженер з охорони 
праці 

Гончаренко Н.В. 

 

7 Переглянути  та перезатвердити інструкції з 
охорони праці 

ІІІ квартал Інженер з охорони 
праці 

Гончаренко Н.В. 

 

8 Організувати інформаційно - 
роз'яснювальну роботу серед  
співробітників Центру з попередження 
виробничого та невиробничого 
травматизму   

І- ІV 
квартал 

Інженер з охорони 
праці 

Гончаренко Н.В. 

 

 
Заходи с мінімізації медико-санітарних наслідків 

при надзвичайних ситуаціях та протипожежного захисту 
№ 
з/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальний Виконання 
(дата), № 

протоколу 
1 Організувати діяльність  пожежно-технічної 

комісії 
I квартал Відповідальний з 

ПБ 
Гончаренко Н.В. 

 

 
2 

Організувати  виконання заходів з 
протипожежної безпеки   в будівлях, 
приміщеннях  амбулаторій. 

1 квартал 
 

Гончаренко Н.В. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

3 Призначити наказом  відповідальних з 
дотримання пожежно-технічного мінімуму в 
амбулаторіях 

I квартал Марченко О.В. 
Гончаренко Н.В. 
Бондаренко Т.М. 

 

4 Провести технічне обслуговування  
вогнегасників згідно Правил з ПБ. 

I-IV 
квартал 

Марченко О.В. 
Гончаренко Н.В. 
Бондаренко Т.М. 

 

5  Розповсюдити в амбулаторіях  агітаційні 
матеріали  з попередження пожеж і загибелі 
людей   

постійно 
 

Гончаренко Н.В. 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

6 Провести відпрацювання плану евакуації на 
випадок виникнення пожежі 

Згідно 
плану 

Пожежно-технічна 
комісія 

 



7 Оновити куточки з пожежної безпеки  в  
амбулаторіях Центру . 

I квартал Відповідальний з 
ПБ Гончаренко 

Н.В., 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

 
8 

Провести бесіди, інструктажі в амбулаторіях   
з особами, відповідальними за 
протипожежний стан амбулаторій, та 
медичними працівниками і пацієнтами 

 
постійно 

 

Відповідальний з 
ПБ Гончаренко 

Н.В., 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 

 

 
9 

Здійснити обробку дерев'яних конструкцій 
будівель і споруд Центру вогнезахисними 
матеріалами 

II квартал 
 

Роговець Н.П. 
Гончаренко Н.В. 
Бондаренко Т.М. 

 

 
10 

Організувати проведення планових ремонтів 
електромереж, приведення їх в 
пожежобезпечний стан у відповідності 
вимогам ПОЕ 

 
I-IV 

квартал 

Роговець Н.П. 
Гончаренко Н.В. 
Бондаренко Т.М. 

 

 
11 

Оновити рекомендації для сімейних лікарів 
по проведенню роз'яснювальної роботи з 
пацієнтами по попередженню пожеж і 
загибелі людей на них 

 
I квартал 

Євтушенко Л.Д.  

 
12 

Здійснювати  постійний контроль за станом 
внутрішнього  протипожежного 
водопостачання 

 
I-IV 

квартал 

Пожежно-технічна 
комісія 

 

 
13 

Переглянути  та перезатвердити інструкції з 
пожежної безпеки  

 
1 квартал 

Відповідальний з 
ПБ Гончаренко 

Н.В. 

 

 
 

14 

Організувати інформаційно - 
роз'яснювальну роботу серед пацієнтів і 
співробітників з основ пожежної безпеки і 
попередженні травматизму  та загибелі 
людей на пожежі 

 
постійно 

Відповідальний з 
ПБ Гончаренко 

Н.В., 
Оперативні 
керівники 

амбулаторій 
 

 

 
Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту 
Виконання 
(дата), № 

протоколу 
1. Прийняти участь у створенні об'єктових та 

територіальних формувань цивільного 
захисту. лютий 

Марченко О.В. 
Голова комісії з НС 

Комісія з НС 
Фахівець з питань ЦЗ 

Штаб ЦЗ 

 

2. При запиті, надавати необхідну інформацію 
для ведення міського електронного обліку 
захисних споруд цивільного захисту, 
здійснення звірки результатів проведення 
технічної інвентаризації, електронного та 
документального обліку захисних споруд 

протягом 
року 

Фахівець з питань ЦЗ 
Цимбал В.М. 

Оперативний керівник 
амбулаторії 

ЗПСМ №4 м. Гірник 

 



цивільного захисту. 

3. При запиті, надавати необхідну інформацію 
щодо технічної інвентаризації захисної 
споруди цивільного захисту. 

протягом 
року 

Фахівець з питань ЦЗ 
Цимбал В.М. 

Оперативний керівник 
амбулаторії 

ЗПСМ №4 м.Гірник 

 

4. Привести у готовність до використання за 
призначенням захисної споруди цивільного 
захисту в амбулаторії ЗПСМ №4, м. Гірник. 

протягом 
року 

Фахівець з питань ЦЗ 
Цимбал В.М. 

Оперативний керівник 
амбулаторії 

ЗПСМ №4 м.Гірник 
Бондаренко Т.М. 

Роговець Н.П. 

 

5. Оновити та, за необхідністю, поповнити 
об’єктовий  матеріальний резерв для 
запобігання виникненню і ліквідації 
надзвичайних ситуацій та їх окремих 
наслідків згідно із затвердженою 
номенклатурою (не менш як 70 відсотків 
потреби). 

протягом 
року 

(в міру 
фінансу-
вання) 

Марченко О.В. 
Бондларенко Т.М. 

Роговець Н.П. 
Голова комісії з НС 

Фахівець з питань ЦЗ 
Цимбал В.М. 

 

6. Уточнити та відкорегувати плани цивільного 
захисту Центру на особливий період. 

до 1 
березня 

Голова комісії з НС 
Фахівець з питань ЦЗ 

Цимбал В.М. 

 

 
Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
 

1. Провести навчально-методичні 
заняття з цивільного захисту: 
 керівники та КНС – 15 годин 
 особовий склад формувань – 15 

годин 
робітники та службовці, що не 
входять до складу формувань – 12 
годин 

протягом року 

Фахівець з питань ЦЗ 
Командири формувань 

Керівники та КНС 
Особовий склад 

формувань 

 

2. Спеціальне об’єктове навчання з 
питань цивільного захисту. згідно плану 

Штаб ЦЗ 
Комісія з питань НС 
Фахівець з питань ЦЗ 

 

3. Спеціальне об’єктове тренування з 
питань цивільного захисту. 
 

згідно плану 

Штаб ЦЗ 
Особовий склад 

формувань 
Фахівець з питань ЦЗ 

 

4. Підготувати та провести засідання 
комісії з питань надзвичайних 
ситуацій. 

за планом 
роботи комісії 

на 2019 рік 

Голова комісії з НС 
Комісія з питань НС 

 

5. Проводити роз’яснювальну роботу 
серед працівників Центру та населення 
щодо заходів безпеки та правил 

протягом року 
Оперативні керівники 

амбулаторій 
Фахівець з питань ЦЗ 

 



поведінки при виявленні 
вибухонебезпечних предметів. 

Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх 
виникнення, визначення стану готовності органів управління, сил та засобів мiської 

ланки ТП єдиної системи  ЦЗ  до дій за призначенням 
1. Розробити план організаційних і 

практичних заходів щодо підготовки 
та безаварійного пропуску весняної 
повені, льодоходу і осінніх дощових 
паводків 2019-2020 років 

III-IV квартал 

Голова комісії з НС 
Завідувач 

господарством 
Фахівець з питань ЦЗ 

Штаб ЦЗ 

 

2. Прийняти участь у перевірці 
готовності місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах та стану 
готовності рятувальних служб. 
 

ІІ квартал 

Оперативні керівники 
Фахівець з питань ЦЗ 

Сімейні лікарі 
Сімейні медичні 

сестри 

 

3. Розробити комплексний план 
організаційних і практичних заходів 
щодо організації безпечної 
експлуатації систем 
життєзабезпечення населення та 
об’єктів інфраструктури в осінньо-
зимовий період 2019-2020 років. 

ІІІ квартал 

Інженер з охорони 
праці 

Фахівець з питань ЦЗ 
Зав. господарством 
Голова комісії з НС 

Штаб ЦЗ 

 

4. Здійснювати ведення моніторингу 
створення добровiльних  пожежних 
дружини на об`єкті. 

І квартал 
Фахівець з питань ЦЗ 

 

 

5. Здійснювати моніторинг даних про 
накопичення засобів радіаційного та 
хімічного захисту для забезпечення 
населення і особового складу 
невоєнізованих формувань відповідно 
до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.08.02 року 
№ 469 «Про організацію виконання 
постанови Кабінету Міністрів 
України. 

протягом року 

Завідувач 
господарством 

Головний бухгалтер 
Фахівець з питань ЦЗ 

Штаб ЦЗ 

 

6. Провести комплексну перевірку 
технічного стану та порядку 
використання захисної споруди ЦЗ в 
амбулаторії  ЗПСМ №4, м.Гірник у 
2019 році. 

І квартал 

Фахівець з питань ЦЗ 
Зав. господарством 
Голова комісії з НС 

Штаб ЦЗ 

 

7. Розробити  план ремонту захисної 
споруди амбулаторії №4, м. Гірник на 
2019рік. 
 

І квартал 

Оперативний керівник 
амбулаторії 

 ЗПСМ №4 м. Гірник 
Фахівець з питань ЦЗ 
Зав. господарством 

Штаб ЦЗ 

 

8. Проводити накопичення матеріальних 
резервів для запобігання, ліквідації НС 
техногенного і природного характеру 
та їх наслідків . 

протягом року 
Зав. господарством 
Голова комісії з НС 

Штаб ЦЗ 

 

9. Накопичувати засоби  радіаційного та 
хімічного захисту для забезпечення 

протягом року 
Завідувач 

господарством 
 



персоналу і особового складу 
формувань відповідно  «Про 
організацію виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 
19.08.02 № 1200» та надання даних до  
Департаменту ЦЗ ОДА. 

Головний бухгалтер 
Фахівець з питань ЦЗ 

Штаб ЦЗ 

10. Перевірка систем протипожежного 
захисту на структурних підрозділах 
Центру. 

згідно графіку 
перевірок 

Комісія ПТК 
 

11. Перевірити готовність медичних та 
інших працівників Центру до надання 
допомоги потерпілим при виникненні 
надзвичайних ситуацій. 

протягом року 

Заступник головного 
лікаря 

Оперативні керівники 
амбулаторій 

Фахівець з питань ЦЗ 
Комісія з питань НС 

 

 
Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 

і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та підготовки населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях 

1. Функціональне навчання керівного 
складу та персоналу амбулаторій в 
навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Донецької області. 

згідно з планом 
комплектування 

Фахівець з питань ЦЗ 
Головний бухгалтер 

 

2. Провести збір керівного складу з 
питань  цивільного захисту центра 
ПМСД Селидівської міської ради, за 
підсумками виконання основних 
заходів підготовки цивільного захисту  
у 2018 році і визначення завдань на 
2019 рік 

І квартал 

Головний лікар 
Голова комісії з НС 

Фахівець з питань ЦЗ 
Штаб з ЦЗ 

Комісія з НС 

 

3. Проводити учбово-методичні збори з 
начальниками структурних підрозділів 
Центру ПМСД Селидівської міської 
ради щодо планування та здійснення 
заходів ЦЗ. 

щоквартально 

Голова комісії з НС 
Оперативні керівники 

амбулаторій 
Фахівець з питань ЦЗ 

 

4. Проводити просвітницьку роботу 
серед працівників Центру з питань 
запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
особливо небезпечними і 
небезпечними інфекційними 
захворюваннями, масовими 
неінфекційними захворюваннями 
(отруєннями). 

щоквартально 

Оперативні керівники 
амбулаторій 

Фахівець з питань ЦЗ 
Комісія з питань НС 

 

5. При запиті, надавати інформацію 
необхідну для створення і поширення 
зовнішньої та внутрішньої соціальної 
реклами, створення спеціальних 
тематичних рубрик (сторінок) у 
засобах масової інформації з  
основних напрямів безпеки 

протягом року 

Голова комісії з НС 
Оперативні керівники 

амбулаторій 
Фахівець з питань ЦЗ 

Штаб ЦЗ 

 



життєдіяльності. 
 

6. При запиті, надавати інформацію 
необхідну для створення циклу 
тематичних теле та радіопередач, 
сюжетів соціальної реклами згідно з 
основними вимогами безпеки 
життєдіяльності з урахуванням 
аудиторії. 

протягом року 

Голова комісії з НС 
Оперативні керівники 

амбулаторій 
Фахівець з питань ЦЗ 

Штаб ЦЗ 

 

 
     Основні заходи щодо укріплення матеріально-технічної бази, економії фінансових та 

матеріальних ресурсів 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
виконан

ня 

Відповідальний Виконання 
(дата), № 

протоколу 
1 За рахунок залучення міжнародних 

кредитних ресурсів, спрямованих на 
відновлення Донецької області, та 
вирішення проблем внутрішньо 
переміщених осіб, а також з метою 
поліпшення умов перебування пацієнтів в 
амбулаторіях здійснити: 
- капітальний ремонт (термомодернізація) в 

амбулаторії ЗПСМ № 4 м.Гірник; 
- капітальний ремонт (термомодернізація) в 

амбулаторії ЗПСМ № 6 м.Українськ; 
- продовжити капітальний ремонт 

(термомодернізація) в амбулаторії ЗПСМ № 
1м.Селидове; 
- поточні ремонти медичних кабінетів, 

побутових та адміністративних приміщень 
амбулаторій Центру; 
- реконструкція нежитлової будівлі та 

благоустрій прилеглої території за 
адресою:вул.Центральна,108, м.Селидове, 
Донецької області під розміщення 
амбулаторії ЗПСМ №2 м.Селидове та 
адміністративно-господарчого підрозділу 
КНП «Центр ПМСД Селидівської міської 
ради»; 
- виготовлення проекту землеустрою. 
 

І-ІV 
квартал 

 

Марченко О.В. 
Роговець Н.П. 

Бондаренко Т.М. 
Звягінцева В.А. 

 

2 Забезпечення утримання та обслуговування 
будинків, споруд та прибудинкових 
територій Центру та його амбулаторій, а 
саме оплата енергоносіїв: 

- теплопостачання; 
- електропостачання; 

 
 
 

І-ІV 
квартал 

 

Роговець Н.П. 
Бондаренко Т.М. 
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