
 
 З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

 ВІС І М Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

  

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/18/19        від 02 вересня 2022 року 

 

Про затвердження програми  

з інфекційного контролю та  

дотримання заходів із запобігання  

інфекціям, пов’язаним з наданням  

медичної допомоги у комунальному  

некомерційному підприємстві  

“Збаразький центр первинної медико- 

санітарної допомоги” Збаразької міської  

ради на 2023 – 2024 роки 
 

 

Враховуючи висновки фінансового управління від 15.07.2022 № 192/1-04, 

управління економіки та залучення інвестицій від 13.07.2022 № 126/1-02, 

враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії міської 

ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної політики, сім’ї, 

туризму, духовності та соціального захисту населення, керуючись статтею 26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Збаразька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити Програму з інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги у 

комунальному некомерційному підприємстві "Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 2023 – 2024 роки. 

  

 

 

Збаразький міський голова                                    Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ  



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
        рішення Збаразької міської ради 

        від 02 вересня 2022 року №VIII/18/19 

 

         
                                                                                                        

ПРОГРАМА 

з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, 

пов’язаним з наданням медичної  

допомоги у комунальному некомерційному підприємстві “Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради 

на 2023 – 2024 роки 
 

                                                  1.Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Збаразької міської ради 

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення 

програми 

Розпорядження голови Збаразької міської ради 

“Про створення програми з інфекційного 

контролю та дотримання заходів із запобігання 

інфекціям, пов’язаним з наданням медичної 

допомоги у комунальному некомерційному 

підприємстві “Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Збаразької міської 

ради на 2023 – 2024 роки" 

 

3. Розробник програми Комунальне некомерційне підприємство 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Збаразької міської ради 

 

4. Співрозробники 

програми 

 Відділ охорони здоров’я та соціального захисту 

Збаразької міської ради 

5. Відповідальні 

виконавці програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Збаразької міської ради 

 

6. Учасники програми  1. Комунальне некомерційне підприємство 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Збаразької міської ради  

2. Виконком Збаразької міської ради 

 

7. Розпорядник коштів Комунальне некомерційне підприємство 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної 



 

 

допомоги” Збаразької міської ради 

 

8. Термін реалізації 

програми 

2023-2024 роки 

 

9. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних 

програм) 

Бюджет органів місцевого самоврядування 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього,у тому числі: 

1080,00 тис.грн 

10.1 Бюджети органів 

місцевого 

самоврядування  

 

1080,00 тис.грн. 

10.2 

 
Інші джерела 

фінансування 

- 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською 

цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал 

суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних 

елементів національного багатства. Тому кожна держава розглядає охорону та 

зміцнення здоров’я як своє найголовніше завдання. 

Світовий досвід, узагальнений в документах ВООЗ, показує, що одним із 

головних пріоритетів розвитку національної системи охорони здоров’я в 

умовах дефіциту фінансових і кадрових ресурсів, повинен бути розвиток 

первинної медико-санітарної допомоги на основі загальної практики – сімейної 

медицини. 

Програма з інфекційного контролю дозволяє попередити виникнення 

інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, і досягнути зменшення їх 

рівня більше ніж на 30%, а отже зменшити захворюваність, смертність 

пацієнтів, запобігти передачі резистентних штамів бактерій та заощадити 

кошти. Сильна та ефективна програма з ІК дозволяє посилити систему надання 

медичної допомоги, шляхом надання якісної, пацієнторієнтованої допомоги. 

Одним з найгостріших питань під час роботи закладу залишається питання 

запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, як серед 

медичних працівників, так і серед пацієнтів. Це питання потребує особливої 

уваги як від адміністрації закладу, так і від органів місцевого самоврядування. 

Надання якісної первинної медичної допомоги неможливе без проведення 

комплексу профілактичних закладів спрямованих на недопущення розвитку 



 

 інфекцій, які можуть виникнути при наданні медичної допомоги ( туберкульоз, 

ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити В і С, гострі респіраторні інфекції, в т.ч. грип та 

коронавірусна інфекція та інші).  

Недостатній фінансовий ресурс не дозволяє планувати кошти на 

придбання та впровадження сучасного обладнання для проведення якісного 

знезараження та утилізації інструментарію, придбання достатньої кількості 

засобів індивідуального захисту медичних працівників, проведення якісних 

ремонтів структурних підрозділів закладу з використанням матеріалів, які 

піддаються дезінфекції. В першу чергу це стосується медичних закладів, які 

функціонують в сільській місцевості.  Отже, необхідно вирішити питання 

співфінансування на утримання лікувально - профілактичних закладів, які 

розміщені в сільській місцевості. 

Таким чином, існує соціально-економічний аспект необхідності реалізації 

даної програми.  
 

3. Визначення мети програми 

Метою програми є: 

Забезпечити недопущення інфекційних захворювань, які можуть 

виникнути при наданні медичної допомоги (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні 

гепатити В і С, гострі респіраторні інфекції, в т.ч. грип та коронавірусна 

інфекція та інші). 

Досягнення цієї мети можливе наступними шляхами: 

- забезпечення якісних умов праці в структурних підрозділах, які надають 

первинну медичну допомогу шляхом проведення ремонтів з використанням 

матеріалів, які підлягають дезінфекції; 

- проведення повного комплексу дезінфекційних заходів з використанням 

сучасних якісних дезінфектантів та їх постійною плановою заміною, 

використання інших видів дезінфекції ( використання опромінювачів 

бактерицидних); 

- проведення якісної утилізації інструментарію одноразового призначення та 

знезараження використаного інструментарію багаторазового призначення; 

- запобігання передачі інфекційних захворювань медичними працівниками 

під час виконання професійних обов'язків шляхом забезпечення їх засобами 

індивідуального захисту та медичними препаратами, які використовуються 

з профілактичною метою. 

Цільові завдання програми витікають із недоліків і проблем охорони 

здоров’я в структурних підрозділах закладу, вони будуть вирішені за 

підсумками реалізації даної програми. 
 

4. Обгрунтування шляхів: засобів розв’язання проблем, обсяг та 

джерела фінансування; строки та етапи виконання програми. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблем полягають у: 

- проведення якісних ремонтів в структурних підрозділах закладу, де 

надаються послуги первинної медичної допомоги; 



 

 –  забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників     

(одноразові маски, рукавички, костюми біобезпеки одноразового та 

багаторазового використання) та медичними препаратами ( протимікробні, 

противірусні препарати та антибіотики) для проведення негайної профілактики 

під час реєстрації небезпечних інфекційних хвороб; 

–  забезпечення дотримання санітарно-епідемічного режиму в структурних 

підрозділах закладу ( шляхом забезпечення структурних підрозділів закладу 

бактерицидними лампами та якісними дезінфікуючими засобами та планової їх 

заміни кожного кварталу з метою недопущення розвитку 

антибіотикорезистентної мікрофлори); 

–  забезпечення структурних підрозділів закладу якісним обладнанням для 

знезараження медичного інструментарію багаторазового призначення та 

утилізації використаного інструментарію одноразового призначення. 

Програма реалізуватиметься протягом 2023- 2024 років. 

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, 

передбачених в місцевому бюджеті на галузь “Охорона здоров’я” та за рахунок 

інших джерел, передбачених чинним законодавством. 

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми визначаються щороку, з 

врахуванням конкретних завдань та наявності коштів. 
 

5. Ресурсне забезпечення програми з інфекційного контролю та 

дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням 

медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької 

міської ради на 2023 – 2024 роки 

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в 

міському бюджеті  на охорону здоров’я, за рішенням міської ради щодо 

виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 
  

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Роки виконання Усього витрат на 

виконання програми    

(тис. грн.) 

2023 рік 2024 рік  

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі:  

510,00 570,00 1080,00 

1. бюджети органів місцевого 

самоврядування 

510,00 570,00 1080,00 

 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями 

міської ради  про міський бюджет або про внесення змін до показників міського 

бюджету на відповідний рік.  

 

 

 



 

  

 

 

Перелік завдань і заходів програми та результативні показники. 

Заходи, які заплановано здійснити в ході реалізації програми: 

1. Забезпечення якісних умов праці в структурних підрозділах 

закладу; 

2.  Запобігання захворювань та інфекцій, які пов’язані з наданням 

медичної допомоги; 

3. Створення умов для якісного надання невідкладної допомоги 

шляхом забезпечення населення якісними лікарськими засобами; 

4. Забезпечення стабільної епідситуації в громаді; 

5. Забезпечення захисту медичних працівників від зараження 

інфекційними захворюваннями під час надання медичної допомоги; 

6. Забезпечення якісної утилізації медичного інструментарію 

одноразового призначення. 

7. Забезпечення якісного знезараження медичного інструментарію 

багаторазового призначення, що сприятиме запобіганню передачі інфекцій, які 

пов’язані з наданням медичної допомоги. 

 

Таким чином програма має соціально-економічну  спрямованість. 

 

 

 

 

 
 



6. Напрямки діяльності та заходи програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання 

інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві “Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради  

на 2023 – 2024 роки 

 
Заходи програми 

 

№ 

з/п 

Найменування      

заходів 
Виконавці 

програми 

Джерела фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (тис.грн) Загальний 

обсяг 

Термін 

виконан 

ня 

Очікувані 

результати За роками виконання 

 

 

2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Співфінансування на 

проведення поточних 

ремонтів в структурних 

підрозділах закладу, які 

розміщені в сільській 

місцевості 

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради 

 

бюджети органу 

місцевого 

самоврядування 

300,00 330,00 

 

 

630,00  
2023-
2024 
роки 

 

Створення умов 
для покращення 

надання 
первинної 
медичної 
санітарної 
допомоги 

сільському 
населенню 

2. Дотримання санітарно - 

епідемічного режиму в 

структурних підрозділах 

закладу (забезпечення 

опромінювачами 

бактерицидними). 

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради 

 

бюджети органу 

місцевого 

самоврядування 

25,00 30,00 55,00 2023-
2024 
роки 

 

Створення умов 

для запобігання 

розвитку та 

поширення 

інфекцій, 

пов'язаних з 

наданням 

медичної 

допомоги 



 

3. Забезпечити планову 

заміну дезінфекційних 

засобів в структурних 

підрозділах. 

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради 

 

бюджети органу 

місцевого 

самоврядування 

45,00 50,00 95,00 2023-

2024 

роки 

Створення умов 

для запобігання 

розвитку та 

поширення 

інфекцій, 

пов'язаних з 

наданням 

медичної 

допомоги 

4. Придбання засобів 

індивідуального захисту 

медичних працівників 

(маски, респіратори, 

рукавички, костюми 

біобезпеки одноразові та 

багаторазові, шапочки, 

окуляри захисні) 

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради 

 

бюджети органу 

місцевого 

самоврядування 

60,00 70,00 130,00 2023-

2024 

роки 

Зниження рівня 

захворюваності 

медичних 

працівників на 

інфекцій під час 

надання 

медичної 

допомоги  

5. Забезпечення 

структурних підрозділів 

закладу обладнанням для 

проведення утилізації 

інструментарію 

одноразового 

призначення і засобів 

індивідуального захисту 

медичних працівників.  

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради 

 

бюджети органу 

місцевого 

самоврядування 

40,00 45,00 85,00 2023-

2024 

роки 

Створення умов 

для запобігання 

розвитку та 

поширення 

інфекцій, 

пов'язаних з 

наданням 

медичної 

допомоги 

6. Забезпечення 

структурних підрозділів 

закладу обладнанням для 

проведення 

передстерилізаційної 

обробки та стерилізації 

інструментарію 

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради 

 

бюджети органу 

місцевого 

самоврядування 

25,00 30,00 55,00 2023-

2024 

роки 

Створення умов 

для запобігання 

розвитку та 

поширення 

інфекцій, 

пов'язаних з 



 

багаторазового 

призначення 

(стерилізатори, 

ультрафіолетові бокси). 

наданням 

медичної 

допомоги 

7. Виділення коштів для 

проведення страхування 

медичних працівників від 

професійного зараження 

ВІЛ/СНІДом. 

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради 

 

бюджети органу 

місцевого 

самоврядування 

5,00 5,00 10,00 2023-

2024 

роки 

Зниження рівня 

захворюваності 

медичних 

працівників на 

інфекцій під час 

надання 

медичної 

допомоги 

8. Забезпечити в 

структурних підрозділах 

закладу запас 

протимікробних, 

противірусних 

препаратів та 

антибіотиків для захисту 

медичних працівників 

при ускладненій 

епідеміологічній ситуації. 

Комунальне некомерційне 

підприємство “Збаразький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради 

 

бюджети органу 

місцевого 

самоврядування 

10,00 10,00 20,00 2023-

2024 

роки 

Зниження рівня 

захворюваності 

медичних 

працівників на 

інфекцій під час 

надання 

медичної 

допомоги 

           
            ВСЬОГО: 

   

510,00 

 

570,00 

 

1080,00 
 

 



7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координацію та контроль за ходом  виконання програми з інфекційного 

контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з 

наданням медичної  допомоги у комунальному некомерційному підприємстві 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської 

ради на 2023 – 2024 роки здійснює  виконавчий комітет Збаразької міської ради. 
 

 

 

Секретар засідання       Петро БАГРІЙ 


