ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
«Придбання медичного обладнання для надання медичної допомоги
населенню Покровського району, прилеглих районів та переселенців з
тимчасово окупованих територій»
Дніпропетровська
обласна
державна
адміністрація
Ініціатор проекту
пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000
код згідно з ЄДРПОУ -00022467
Державне
підприємство
«Інвестиційно-інноваційний
центр»,
Замовник проекту
вул.Святослава Хороброго, 12, м. Дніпро, 49000 код ЄДРПОУ –
(у разі наявності)
30838090
Програма регіонального розвитку “ Загальноукраїнська солідарність ”
Програма регіонального
4.3.
Інтеграція вимушених переселенців та захист інтересів осіб, що
розвитку
вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях
Створення умов для розв’язання нагальних проблем
Назва завдання Державної
переселенців,
стратегії регіонального
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає
проект
Назва проекту

Покровський район Дніпропетровської області

Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту

32 місяців

Тривалість проекту

3700000,00 грн.

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік(2017)

2 рік(2018)

3 рік(2019)

з державного бюджету

370000
0,00
(грн)
(грн)

700000,0

1500000,0

1500000,0

з інших джерел

Покровська селищна об’єднана територіальна громада (далі –
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі Покровська ОТГ) розташована на території Покровського району
Дніпропетровської області та знаходиться на відстані 125 км від
проекту
обласного центру м. Дніпро. Східна частина Дніпропетровської області
безпосередньо межує із зоною проведення бойових дій на Сході
України. Громадяни України, які мешкали на території Донецької
області та які, на сьогоднішній день, проживають в так званій «сірій
зоні», мають можливість пересуватися на територію України

автомобільним шляхом, який проходить через Покровський район.
Саме таким шляхом пролягають маршрути військових частин
Національної гвардії України. Зона конфлікту знаходиться на відстані
100-150 км від селища Андріївка, тому через територію району
рухаються в зворотньому напрямку автомобілі з потерпілими бійцями
чи цивільні особи, які потребують лікування та вживання негайних
реанімаційних заходів. Бійців з важким пораненням на машинах
«швидкої допомоги» везуть до міста Дніпро, інших, які не потребують
термінового оперативного втручання, обслуговують лікарі, фельдшери
та медичні сестри Центральної районної лікарні (далі – ЦРЛ).
Враховуючи особливості найближчого розташування району до
зони проведення бойових дій, медичні працівники Центральної
районної лікарні оперативно надають першу медичну допомогу
пораненим бійцям військових формувань, яка постійно тримає міцні
зв’язки з Дніпропетровською лікарнею ім. Мечникова, особливо з
військовим шпиталем. До цього часу продовжується тісна співпраця із
волонтерами, які щомісячно виїжджають у зону АТО та здійснюють
військовим частинам допомогу фінансову, продуктами харчування,
медичну тощо. Волонтери також потребують допомоги в разі
отримання поранення чи хвороби.
За відданість професії та надання екстреної допомоги пораненим
учасникам АТО колектив ЦРЛ нагороджений подякою Громадської
спілки «Дніпропетровська обласна асоціація об’єднань учасників
АТО». Однак в районі існують проблеми в системі охорони здоров'я та
зумовлені браком необхідного медичного обладнання. Для
забезпечення якісного медичного обслуговування всіх категорій
населення, виникає потреба у придбанні нового сучасного обладнання,
в тому числі надання екстреної допомоги.
На даний час в закладі охорони здоров’я працює 349 медичних
працівників, які обслуговують 34 400 осіб Покровського району та
осіб, що звертаються з інших прилеглих районів. Взагалі щоденно
медичну допомогу отримують 432 особи. Станом на 01 серпня 2017
року надана медична допомога 1 500 з числа ВПО , які прибули на
територію Покровського району з окупованих Донецької та Луганської
областей, з них 455 дітей. Показники стосовно надання медичних
послуг мають такий вигляд: взято на диспансерний облік – 29 осіб, з
них – 2 дитини; народилося – 54 дитини; отримали амбулаторне
лікування – 833 особи, з них – 262 дитини; госпіталізовано – 219
хворих. Також в закладі охорони здоров’я надано медичну допомогу –
415 тимчасово переміщеним особам із зони конфлікту; постраждалим
внаслідок бойових дій – 98 особам, з них: госпіталізовано – 16 осіб,
решта проліковані амбулаторно.
Одним з шляхів вирішення ситуації є покращення матеріальнотехнічної бази лікарень, оскільки ефективність лікування хворих може
буде досягнута тільки за наявності в достатній кількості необхідного
медичного обладнання, тому проект в першу чергу передбачає
покращення матеріально-технічної бази. Другою важливою частиною

проекту є навчання лікарів, в тому числі психологів, які безпосередньо
працюють з особами з числа ВПО та учасниками АТО у напрямку
щодо подолання стресових ситуацій та посттравматичних розладів.
Також, важливим компонентом є підвищення кваліфікації медичних
працівників та зміцнення довіри населення до медичних установ, що
може бути реалізоване шляхом проведення просвітницької роботи, днів
здоров’я, видання інформаційних бюлетенів тощо. У ході реалізації
даного проекту ЦРЛ здійснюватиме всі заходи стосовно надання
екстреної та вторинної медичної допомоги, догляду та лікування
невідкладних станів населення.
Метою даного проекту є покращення показників здоров’я дорослих,
Цільові групи проекту та
дітей
(підлітків) з числа ВПО та приймаючого населення (в тому числі
кінцеві бенефіціари
учасників та ветеранів АТО), покращення здорового способу життя та
проекту
збільшення тривалості активної життєздатності, поліпшення
демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медикосанітарної допомоги шляхом надання багатопрофільної стаціонарної
медичної допомоги.
Внаслідок реалізації заходів проекту очікується підвищення якості
надання медичних послуг та обслуговування, що можливо виміряти у
наступних кількісних прогнозованих показниках:
профілактика захворювань, майже 20-30% пацієнтів будуть
отримувати медичну допомогу на місцевому рівні, зниження рівня
захворюваності;
збільшення якості медичних послуг під час проведення
профілактичних та лікувальних заходів з пацієнтами з серцевосудинними захворюваннями, кровообігу та ендокринної системи;
якісне проведення профілактичних заходів щодо інфекційних
захворювань, що передаються статевим шляхом;
заходи щодо планування сім’ї, підтримки життєдіяльності
новонароджених малюків;
проведення лабораторних досліджень (бактеріологічні, біохімічні)
на якісно новому рівні;
заходи з профілактики внутрішньо-лікарняної інфекції – 20%;
покращення якості проведення профілактичних оглядів населення
(раннє виявлення захворювань на туберкульоз, ВІЛ/СНІД,
онкозахворювання);
покращення якості проведення оперативних втручань на більш
сучасному рівні;
підвищення якості умов зберігання препаратів крові та
кровозамінників (банк крові);
покращення умов щодо здійснення прання білизни, забезпечення
новими комплектами постільної білизни.
1. Покращення матеріально-технічної бази (10 відділень та
Очікувані результати
структурних
підрозділів),
підвищення
рівня
медичного
проекту
обслуговування.
2. Підвищення кваліфікації медичного персоналу згідно
затвердженого головним лікарем графіку.

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

3. Профілактика та зменшення рівня захворюваності – майже 13%.
4. Покращення просвітницької роботи у сфері охорони здоров’я
через засоби масової інформації (районна газета) населення району.
5. Збільшення рівня довіри до лікарів.
6. Зменшення кількості звернень населення району щодо
поновлення медичного устаткування.
7. Підвищення рівня життя та покращення стану здоров’я
населення.
8. Зменшення смертності майже на 10% після закінчення
антитерористичної операції в країні та нещасних випадків.
9. Підвищення рівня самовизначення та обізнаності медичного
складу ЦРЛ стосовно виконання своїх обов’язків та надання якісних
послуг, що зменшить кількість звернень до лікарень вищого рівня
приблизно на 20%.
Покращення якості медичних послуг

(зазначаються інші економічні вигоди у разі наявності (наприклад,
економія енерговитрат та енергоресурсів, підвищення
енергоефективності;
зменшення витрат інших ресурсів;
загальна економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта
фінансування після завершення реалізації проекту;
збільшення обсягу експорту продукції,
зменшення обсягу імпорту продукції,
упровадження інновацій;
перехід на новий технологічний уклад тощо))
Загальна кількість мешканців – 34 440 осіб, з них:
чоловіків – 16 003;
жінок – 18 397;
внутрішньо переміщених осіб – 2 020;
ветеранів АТО – 221.
Прогноз кількості населення (наскільки це можливо), які потенційно
можуть отримати вигоду від проекту – 34 400.
Внутрішньо переміщені особи – 1 500.
Ветерани АТО та члени їх сімей – 640.
Місцеве населення (крім ветеранів АТО та членів їх сімей) – 32 260.
У ході реалізації даного проекту заклад здійснюватиме всі заходи в
цілодобовому режимі для надання екстреної та стаціонарної медичної
допомоги, догляду та лікування кола невідкладних станів для
населення Покровського району, населенню сусідніх областей та
районів, переселенців з тимчасово окупованих територій.
Закупівля медичного обладнання для комунального закладу
«Покровська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної
ради

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Дніпропетровська область безпосередньо межує із зоною бойових дій
на Сході України, що зумовило важливу роль і значення нашого
Покровського району у вирішенні цілого комплексу проблем щодо
подолання негативних наслідків, повʼязаних з військовою агресією
Росії.
Проблематика, яка обумовила появу цього проекту.
Заклад обслуговує 34 900 чоловік населенню Покровського району та
осіб ,що звертаються з інших регіонів. Загалом ,щоденно медичну
допомогу отримують 432 особи, що звертаються. Станом на 01.08.2017
року надана медична допомога 1 500 особам , які прибули на територію
Покровського району з окупованих Донецької, Луганської областей, з
них – 455 дітей. Взято на диспансерний облік – 29 осіб, з них –
2 дитини, народилося – 54 дитини. Амбулаторно проліковано –
833 особи, з них – 262 дитини. Госпіталізовано – 219 хворих. Також в
закладі
охорони
здоров’я
надано
медичну
допомогу
–
415 війсьвозобов'язаним, постраждалим внаслідок бойових дій –
98 особам, з них госпіталізовано – 16 осіб, решта проліковані
амбулаторно.
На жаль, технічне забезпечення нашої установи застаріло та не
розраховано на збільшення кількості пацієнтів.
Одним з ймовірних шляхів вирішення ситуації ефективність
лікування хворих може буде досягнута тільки за наявності в достатній
кількості необхідного медичного обладнання.
Мета проекту – надання більш кваліфікованої медичної допомоги
населенню Покровського району та громадянам переселенців з
тимчасово окупованих територій. необхідно придбати медичне
обладнання.
Регіон впровадження – смт. Покровське Дніпропетровської області.

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Покровська райдержадміністрація забезпечує подальше фінансування
діяльності медичних працівників та утримання обʼєкта.

Очікувані витрати на
«Придбання медичного обладнання для надання медичної допомоги
закупівлю товарів, робіт і населенню Покровського району, прилеглих районів та переселенців з
послуг національного
тимчасово окупованих територій»
виробника, які
3700000 ,0грн
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
Стаття бюджету
Назва
Кіль-ть Вартість Всього у грн.
гривень, відсотків)
одиниці одиниц одиниці,
Медичне
обладнання:
Рентген
діагностичний
комплекс ОРЕРА
РТ -20
УЗД
апарат
портативний

ь

у грн..

шт.

1

2600000,0

2600000,0

шт.

1

750000,0

750000,0

Дентальний
ренгенівський
апарат
Лапораскопічний
комплекс
(стійка)
Навчання лікарів

Шт.

1

20000,0

20000,0

шт.

1

230000,0

230000,0

шт.

2

5000,0

10000,0

27

2000,0

54000,0

60

600,0

36000,0

Рентген плівка Уп.(1000)
для
Рентген
діагностичного
комплексу
ОРЕРА РТ -20
шт.
ЕКГ папір для
УЗД
апарату
портативного
Разом:

3700000,0

Ініціатор: Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Телефон, факс, електронна
пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000
пошта ініціатора
Телефон: - (056)742-89-80,742-88-59
(замовника) проекту
факс: - (056)742-83-84,770-31-22
е-mail: info@adm.dp.ua
веб-сайт http// www.adm.dp.gov.ua
Замовник: Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний
центр», вул.Святослава Хороброго, 12, м. Дніпро, 49000 код
ЄДРПОУ – 30838090, 067-504-05-05

