


Етапи   створення
 05.05.2017   року   – рішення   7   (позачергової)   сесії   1   скликання   

Немирівської міської   ради   «Про   створення      Немирівского міського   
центру   ПМСД».

 01.08.2017   року   – початок   роботи.

 10.08.2017   року   – отримання   ліцензії   на   здійснення   господарської   
діяльності   з   медичної   практики   (наказ   МОЗ   України   №   924).

 05.12.2017   року   – рішення   15   (позачергової)   сесії   1   скликання   
Немирівської міської   ради   про   затвердження   Програми   розвитку   
первинної   медико-санітарної   допомоги   на   засадах   сімейної   медицини   
Немирівської міської   ради   на   2017-2020   роки.

 01.02.2018   року   – рішенням   18   сесії   1   скликання   Немирівської
міської   ради   про   перетворення   Комунального   закладу   охорони   
здоров’я   «Немирівський міський   центр   первинної   медико-санітарної   
допомоги»   було   створене   комунальне   підприємство,   яке   є   
правонаступником   усього   майна,   всіх   прав   та   обов’язків   
Комунального   закладу   «Немирівський міський   центр   первинної   
медико-санітарної   допомоги».



Етапи   створення
 19.04.2018   року   – рішення   21   (позачергової)   сесії   1   скликання   

Немирівської міської   ради   «Про   затвердження   Передавального   акту   
балансових   рахунків,   матеріальних   цінностей   та   актів   Комунального   
закладу   «Немирівський міський   центр   первинної   медико-санітарної   
допомоги»   правонаступнику   Комунальному   підприємству   
«Немирівський міський   центр   первинної   медико-санітарної   допомоги»   
Немирівської міської   ради».

 03.05.2018 року   – наказ  ЦПМСД  “Про зміну   істотних   умов   праці   та   
оплати   праці”.

 05.06.2018 року   – підписання   договору   з   Національною   службою   
здоров’я   України.

 21.06.2018 року   – наказ   МОЗ   України      №   1186   щодо   надання 
підприємству ліцензії на   здійснення   господарської   діяльності   з   
медичної   практики.

 01.07.2018 року   – початок   функціонування   в   статусі   підприємства.



Нормативно-правова база
 Закони України:

• Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства про охорону 
здоров’я».

• Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV «Господарський кодекс України».

• Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI «Бюджетний кодекс України».

• Закон України від 06.04.2017 р. № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності 
закладів охорони здоров’я».

• Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення».

• Закон України від 14.11.2017 р. № 2206-VIII «Про підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській місцевості».

• Закон України від 07.12.2017 р. № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України».

https://www.apteka.ua/article/90571
https://www.apteka.ua/article/409524
https://www.apteka.ua/article/440624
https://www.apteka.ua/article/440613
https://www.apteka.ua/article/412965


Нормативно-правова база
 Постанови Кабінету Міністрів України (далі КМУ):

• Постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби 
здоров’я України».

• Постанова КМУ від 28.03.2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача 
послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними 
розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне 
обслуговування населення».

• Постанова КМУ від 25.04.2018 р. № 407 «Про затвердження Порядку реалізації 
державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік».

• Постанова КМУ від 25.04.2018 р. № 410 «Деякі питання щодо договорів про 
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

• Постанова КМУ від 25.04.2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи 
охорони здоров’я».

https://www.apteka.ua/article/444758
https://www.umj.com.ua/article/123304/vibir-likarya-pochatok-roboti-nszu-ta-mizhnarodnih-zakupivel-likiv-osnovni-risi-medichnoyi-reformi-u-kvitni-2018-roku
https://www.apteka.ua/article/458646
https://www.apteka.ua/article/458865
https://www.apteka.ua/article/458869


Нормативно-правова база
 Накази Міністерства охорони здоров’я (далі МОЗ):

• Наказ МОЗ від 26.01.2018 р. № 148 «Про затвердження Примірного табеля 

матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних 

осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу».

• Наказ МОЗ від 19.03.2018 р. № 503 «Про затвердження Порядку вибору 

лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про 

вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу».

• Наказ МОЗ від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання 

первинної медичної допомоги».

https://www.apteka.ua/article/451830
https://www.apteka.ua/article/452458
https://www.apteka.ua/article/452285


Установчі документи підприємства

 Статут Комунального підприємства «Немирівський міський центр первинної 
медико - санітарної допомоги» Немирівської міської ради.

 структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності 
структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства;

 штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на 
підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому 
законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності 
створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості 
медичної допомоги.

• надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує
200 м2, відбувається за рішенням керівника Підприємства без попереднього 
погодження із власником в порядку, визначеному законодавством та актами 
органів місцевого самоврядування.

 Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є 
територіальна громада в особі Немирівської міської ради.



Структура підприємства

Склад ЦПМСД: Немирівська лікарська амбулаторія, 2 ФАП та 7 ФП;

Персонал: 12 лікарів, в т.ч. 9 лікарів ЗПСЛ, 32 середніх медичних працівники. 



Територія обслуговування

Мапа Немирівської ОТГ

КП «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Немирівської міської ради обслуговує 15 266 населення ОТГ. Крім жителів              

м. Немирова, медичною допомогою забезпечується і сільське населення                    

11 населених пунктів. Радіус обслуговування близько 25 км.



Співпраця з органами місцевої влади 

 Створення матеріально-технічної бази згідно вимог НСЗУ

 Автопарк:



Співпраця з органами місцевої влади 

 Створення матеріально-технічної бази згідно вимог НСЗУ

 Комп’ютерна техніка:



Співпраця з органами місцевої влади 

 Створення матеріально-технічної бази згідно вимог НСЗУ

 Діагностично-лабораторне обладнання:



Співпраця з органами місцевої влади 

 Створення матеріально-технічної бази згідно вимог НСЗУ

 Меблі:



Співпраця з органами місцевої влади 

 Створення матеріально-технічної бази згідно вимог НСЗУ

 Інше обладнання:



Співпраця з органами місцевої влади 
 Фінансування:

• енергоносії;

• медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (УБД, діти-

інваліди,онкологічні хворі, хворі з психічними розладами);

• заробітна плата працівників ФАП та ФП ( рішення 26 сесії 1   скликання   

Немирівської міської  ради 30.08.2018 року №666 «Про внесення змін до 

Програми  розвитку  первинної  медико-санітарної  допомоги  на  засадах   
сімейної   медицини   Немирівської міської  ради  на  2017-2020   роки»).



Співпраця з органами місцевої влади 
 Невідкладна допомога населенню ОТГ

 Міська рада зробила все можливе для ефективного задоволення потреби 

населення ОТГ в невідкладній допомозі. Розташований пункт на базі Немирівської

лікарської амбулаторії . Невідкладні  виклики обслуговуються не лише в м. Немирів, 

а й в усіх населених пунктах об’єднаної територіальної громади. Для  надання 

медичної допомоги населенню є все необхідне як діагностичне обладнання –

сучасний електрокардіограф, апарат для вимірювання рівня глюкози в крові, 

тонометр,прилад для визначення насиченості крові киснем – так і повністю 

укомплектована  медикаментами та витратними матеріалами сумка-укладка.



Інформаційний супровід реформи

 сайт міської ради;

 власний інтернет-сайт ЦПМСД - www.nemmcpmsd.vn.ua:



Інформаційний супровід реформи

 сторінка на Facebook:



Інформаційний супровід реформи

 Телеграм:



Інформаційний супровід реформи
 внутрішня мережа Немирівської амбулаторії.

 кількість комп’ютерів центру - 28 шт, в т.ч.

- 11 моноблоків;

- 16 стаціонарних персональних комп’ютерів;

- 1 ноутбук.

Всі комп’ютери з’єднані в одну локальну мережу та підключені до мережі Інтернет.

 проведено сучасний оптоволоконний інтернет зі швидкісіту 50 Мбіт/сек.

 придбано високоякісний роутер «Мікротік».



Інформаційний супровід реформи

 електронний запис на прийом до лікаря:



Власні розробки

 анкетування:



Власні розробки

 пам’ятки для пацієнтів:



Плани на майбутнє
Розширення громади:

Власне приміщення Центру.

100% декларування населення Немирівської ОТГ.




