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ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                        рішенням І  сесії Хустської міської ради   

                                                                                        VIII скликання від 31.03.2021 року № 148                 

                                                                                          

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Хустська стоматологічна поліклініка» Хустської міської ради 

Закарпатської області на 2021-2023 роки 

 

1. Загальні положення  

 

 Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Хустська стоматологічна поліклініка» Хустської міської ради 

Закарпатської області на 2021-2023 роки (далі - Програма),  розроблена з метою 

зменшення розповсюдженості  та інтенсивності  стоматологічних захворювань 

зі стійкою тенденцією до зростання ускладнень та важких форм патології  

(паспорт наведено у додатку 1 до Програми). 

Стоматологічна допомога є одним із наймасовіших видів медичного 

обслуговування населення. Звернення до лікарів-стоматологів займають друге 

місце після звернень до лікарів-терапевтів і становлять понад чверть загальних 

звернень хворих до усіх лікарів. 

Стоматологічні захворювання є найбільш поширеними й охоплюють 

понад 90% населення міста. Щороку здійснюється біля 70 тис. відвідувань до 

лікарів стоматологів. Упродовж останніх років спостерігаються значні зміни у 

відношенні державних структур до організації стоматологічної допомоги 

населенню України, що обумовлено перебудовами у сфері соціальних та 

економічних взаємовідносин у країні. Це призвело до зростання основних 

стоматологічних захворювань та до значного розповсюдження інших видів 

стоматологічної патології, серед яких запальні процеси пародонту, зубощелепні 

аномалії, виявлення дисбактеріозів ротової порожнини. Особливу турботу 

викликає збільшення кількості хворих серед дитячого населення. Досвід 

вирішення цієї проблеми в інших країнах, наприклад, у Норвегії, Голландії, 

свідчить, що найбільших результатів можна досягти завдяки своєчасному 

проведенню цілеспрямованих профілактичних заходів, організованих на 

високому державному рівні і розроблених, перш за все для населення дитячого 

віку.  

До основних причин, що призвели до зростання стоматологічних 

захворювань серед населення області можна віднести наступні: 

Закарпаття є регіоном із біогеохімічною аномалією природної, екологічно 

зумовленої фторйодної недостатності; 

переоцінка ролі медикаментозних засобів і явна недооцінка можливостей 

захисних, адаптаційно-трофічних та компенсаторних систем організму; 

недостатня увага населення до виховних гігієнічних навиків; 

несвоєчасне звернення у медичний заклад за стоматологічною 

допомогою; 

відсутність контролю та регулювання вмісту фтору у питній воді; 
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суттєве відставання розвитку вітчизняних технологій і виробництв 

товарів стоматологічного призначення і, в першу чергу, профілактичних 

засобів. 

    Моральне та фізичне старіння матеріально-технічної бази 

стоматологічної служби (зношеність  становить 85%) призводить до зниження 

якості лікувального процесу. 

 

2. Мета Програми  

Метою Програми є: 

зниження рівня стоматологічних захворювань шляхом удосконалення 

надання стоматологічної допомоги та впровадження первинної і вторинної 

профілактики стоматологічних захворювань; 

 створення умов для впровадження в практику роботи стоматологічної 

служби нових методичних та організаційних технологій, які в подальшому 

дозволять знизити реальну потребу населення Хустської міської територіальної 

громади в лікувальних послугах; 

забезпечення надання якісної та доступної стоматологічної допомоги 

населенню Хустської міської територіальної громади.  

 

3. Основні завдання та заходи Програми 

 
Для реалізації мети Програми необхідно вирішити такі завдання: 

- підвищити ефективність, якість та доступність стоматологічного 

медичного обслуговування для всіх верств населення; 

- широке впровадження  профілактики стоматологічних захворювань; 

-  покращити матеріально-технічну базу підприємства; 

- забезпечити стабільність роботи КНП «Хустська стоматологічна 

поліклініка» Хустської міської ради Закарпатської області згідно 

функціональних призначень, виконання зобов’язань із виплати заробітної плати 

працівникам в умовах проведення санітарно-епідеміологічних заходів у зв’язку 

з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства за рахунок коштів бюджету Хустської міської територіальної 

громади, а також з інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 2 до 

Програми). 

 

5. Очікувальні результати виконання Програми 

  

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

- удосконалити рівень  надання   стоматологічної допомоги 

населенню  Хустської міської територіальної громади; 

- забезпечити повноцінне функціонування закладу в частині 

своєчасних розрахунків по заробітній платі в умовах проведення санітарно-
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епідеміологічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19; 

-  знизити  стоматологічну захворюваність. 

 

6. Контроль за виконанням Програми 

 

            Контроль за виконанням Програми здійснює головний розпорядник 

коштів бюджету Хустської міської територіальної громади та постійна 

депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, 

промисловості та торгівлі. 

 

  

Секретар ради                                                                           Василь ГУБАЛЬ 

 
 

 


