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Семінари-майстерні 
«Децентралізація III – діємо професійно».

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Ведучі:

Kazimierz Wolański –
Gmina Besko – Секретар гміни

Місце та час:

11-17 вересня 2017
Фастів, Васильків, Суми, 

Севєродонецьк, Харків

Сердечно вітаємо!



Децентралізація III 

– діємо професійно. 

Підвищення компетентності 
управлінських кадрів у громадах 

в 5-ти областях сходу України, Київській 
області та місті Києві.
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ГМІНА БЕСЬКО

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я



ГМІНА БЕСЬКО
Площа: 2760 га, 
2,5 % площі повіту
Сільськогосподарські угіддя – 80%, 
ліси 10%
Урбанізовані території 10%
Населення: 4 550 – 154 ос./км2
Села: Бесько, Мимонь,
Поремби



ГМІНА БЕСЬКО
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОДИНИЦІ:

• Адміністрація гміни
• Початкова школа в беську, 

школа – філія у мимоні
• Залад комунального 

господарства
• Комунальний осередок 

культури
• Самостійний публічний 

комплекс охорони здоров`я, 
SUCHMED

• Комунальний осередок 
соціальної допомоги

• Комунальна публічна 
бібліотека



ГМІНА БЕСЬКО

БЮДЖЕТ ГМІНИ БЕСЬКО
ДОХОДИ: 14 430 тис. злотих (3 610 тис. євро), в тому числі:

Біжучі доходи: 13 450 тис., майнові доходи: 930 тис. (продаж, дотації на 
інвестиції)

Власні доходи: 3 572 тис. злотих (893 тис. євро) – 25 %
Частка від податків державного бюджету – 1 447 тис. злотих – 10% 
Решта власних доходів – 2 145 тис. злотих – 15% (місцеві, с/г, лісовий, 
сміття, збір за алкоголь)

Субвенції: 6 791 тис. злотих (1 698 тис. євро) – 47%
Освітня - 4 589 тис. злотих - 31 % (5300 за дитину)
Вирівнювальна - 2 050 тис. злотих – 14 %
Врівноважуюча – 151 тис. злотих – 1%

Дотації: 4 068 тис. злотих (1 017 тис. євро) – 28%
Делеговані завдання – 1 908 тис. злотих – 13%
Дотації на власні завдання – 2 160 тис. злотих – 12%



ГМІНА БЕСЬКО
БЮДЖЕТ ГМІНИ БЕСЬКО

ВИТРАТИ: 13 607 тис. (3 402 тис. євро), в тому числі: 
Біжучі витрати: 11 837 тис., майнові витрати: 1 770 тис.

Освіта: 5 058 тис. злотих, (1 265 тис. євро) – 37%
Соціальний захист: 2 842 тис. злотих (710 тис. євро)  (власні завдання 1 142 
тис. соціальні вплати, постійні, періодичні, соціальна робота, делеговані 
завдання 1 700 тис. опікуни, сімейний асистент, цільові допомоги, нещасні 
випадки) – 21 %
Витрати на делеговані завдання (соціальний захист, підручники, вибори, 
адміністрація, акциз) – 1 907 тис. злотих (477 тис. євро) – 14%
Адміністрація – 1 611 тис. злотих (403 тис. євро) – 12% (утримання 
адміністрації, закупівля автомобіля, витрати на утримання будинків)
Дороги: 661 тис. злотих (165 тис. євро) – 5%
Комунальне господарство, охорона довкілля, протипожежна безпека – 919 
тис. злотих (230 тис. євро) - 7%
Спорт і культура – 661 тис. злотих (165 тис. євро) – 5% 



ГМІНА БЕСЬКО
ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

• Конституція Республіки Польща - ст. 68 част. 1 (зобов'язання 
забезпечити всім громадянам рівний доступ до послуг охорони 
здоров'я)

• Закони про самоврядування громади, повіту, воєводства -
(каталоги власних завдань)

• Закон про послуги охорони здоров'я, фінансовані за рахунок 
публічних коштів ст. 6 та 7 (визначення базового каталогу 
завдань органів місцевого самоврядування)



ГМІНА БЕСЬКО
ЗАВДАННЯ ГМІН В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Завдання, які випливають із 
загальних нормативних документів

• Створення умов для функціонування системи охорони 
здоров`я,

• Аналіз та оцінка потреб у сфері здоров`я, а також чинників, які 
впливають на їх зміни,

• Просування здоров`я та профілактики, що має на меті 
створення умов, які сприяють здоров`ю,

• Фінансування виходячи із засад визначених законом про 
надання медичних послуг.



ГМІНА БЕСЬКО
ЗАВДАННЯ ПОВІТІВ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

– завдання понад гмінного характеру

• Забезпечення доступу до лікарняного лікування, а також 
відкритого спеціалістичного та амбулаторного лікування,

• Просування і профілактика в охороні здоров'я, 
• Забезпечення медичної допомоги в кризових ситуаціях,
• Створення планів та співучасть в організації медичної допомоги 

в порятунку,
• Забезпечення медичної допомоги в DPS та ZOL,
• Реабілітація інвалідів.



ГМІНА БЕСЬКО
ЗАВДАННЯ САМОВРЯДУВАННЯ ВОЄВОДСЬКОГО РІВНЯ 

В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

 Діяльність клінік із багатьма спеціалізаціями,

 Діяльність закладів опіки та лікування,

 Діяльність закладів терапії шкідливих звичок,

 Діяльність оздоровчих лікарень,

• Діяльність одиниць амбулаторної опіки,
• Організація діяльності Швидкої Медичної Допомоги, 
• Просування і профілактика в охороні здоров'я,
• Нагромадження та аналіз інформації щодо реалізації завдань, які 

випливають з Національної Програми Здоров'я, а також інших програм 
охорони здоров'я



ГМІНА БЕСЬКО

ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я У ПОЛЬЩІ

СТРАХОВА СИСТЕМА – право на лікування і 
використання медичних послуг мають власники 

полісу загального обов'язкового страхування 
здоров'я у Національному Фонді Охорони 

Здоров'я (НФЗ), а також члени їх сімей (98% 
суспільства)



ГМІНА БЕСЬКО
ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я У ПОЛЬЩІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я – нагляд за його діяльністю 
здійснює МОЗ
• ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС – ВАРШАВА
• РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛИ (16)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я – завдання:
• Забезпечення і фінансування медичних послуг для застрахованих,
• Просування здоров'я,
• Визначення принципів надання медичних послуг і звітність надавачів послуг,
• Повернення вартості ліків,
• Організація конкурсів пропозицій щодо реалізації медичних завдань,
• Нагляд за доступністю і реалізацією задекларованих послуг,
• Аналіз потреб, заявлених органами місцевого самоврядування, а також 

визначення реальних потреб суспільства.



ГМІНА БЕСЬКО
Охорона здоров`я – Загальна інформація: 

Медичні суб`єкти, що функціонують на території гміни

Самостійний 
Публічний 
Комплекс Базової 
медичної допомоги 
(СПКБМД) в Беську



ГМІНА БЕСЬКО
Охорона здоров`я – Загальна інформація: 

Медичні суб`єкти, що функціонують на території гміни

Непублічний заклад 
Товариство -
SUCHMED 



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Організаційна структура:
Адміністративні посади

• Завідувач
• Бухгалтер
• Адміністративні працівники 

(реєстратори – 4)

Медичні працівники
• Заступник керівника з медичних 

питань,
• Лікар базової допомоги - 1
• Лікар базової допомоги - 1
• Pсімейна медсестра- 2
• Акушер – 1
• Шкільна медсестра - 1



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Організаційна структура:

Спеціалізовані консультації

• Ендокринологічна консультація
• Урологічна консультація
• Консультація гінекології і 

акушерства
• Отоларингологічна консультація
• Дерматологічна консультація
• Окулістична консультація
• Неврологічна консультація



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Організаційна структура:
Заклад Лікувальної Реабілітації –

Амбулаторна лікувальна 
реабілітація – процедури

• Кінезотерапія – лікування за 
допомогою руху, фізкультура

• Електротерапія
• Світлолікування
• Магнітотерапія
• Освітлення лампою Solux
• Кріотерапія
• Ультразвук
• Лазеротерапія
• Лікувальний масаж
• Вирові ванни нижніх та верхніх 

кінцівок



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Доходи
• Базова медична допомога

 Лікар БМД – 569 000 злотих

 Сімейні медсестри – 102 000 

злотих

 Акушер – 42 000 злотих

 Шкільна гігієна – 41 000 злотих

РАЗОМ – 754 000 злотих



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Доходи
Спеціальні консультації

 Ендокринолог – 225 000 злотих
 Невролог – 50 000 злотих
 Гінеколог – 220 000 злотих
 Окуліст – 59 000 злотих
 Отоларинголог – 67 000 злотих
 Уролог – 137 000 злотих
 Дерматолог – 58 000 злотих
 Профілактика раку шийки матки 

– 6 000 злотих
РАЗОМ – 819 000 злотих



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Доходи

• Реабілітація – 155 000 злотих

• Оренда приміщень –
стоматолог – 8 000 злотих

• Решта доходів – 22 000 
злотих



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Доходи

Разом: 
1 757 000 злотих



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Витрати

• Використання матеріалів та енергії
(ліки, одноразове обладнання, медичні 
бланки, засоби чистоти, канцтовари, 
електроенергія, газ, вода, медичні гази, 
дрібне медичне обладнання) 

– 94 000 злотих
• Зовнішні послуги
(утилізація відходів, медичні послуги, 
лабораторні та діагностичні послуги, 
ремонти, прибирання і охорона) 

– 711 000 злотих



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Витрати

• Податки і збори – 3000 злотих
• Заробітна плата, соціальне 

страхування, виплати 
працівникам – 861 000 злотих

• Цивільно-правові угоди
– 13 000 злотих

• Інші – 36 000 злотих



ГМІНА БЕСЬКО
СПКБМД – Загальна інформація

Витрати

Разом: 
1 718 000 злотих



ГМІНА БЕСЬКО

ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ


