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ПАСПОРТ
районної Програми по забезпеченню службовим житлом медичних працівників з вищою медичною освітою на 2018-2020 роки.


Ініціатор розроблення Програми

Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області


Дата, номер і назва 
розпорядчого документа
органу виконавчої влади 
про  розроблення Програми

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»


Розробники Програми
Комунальний заклад «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області,
комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області


Відповідальні виконавці Програми
Комунальний заклад «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області,
комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області


Учасники Програми
Комунальний заклад «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області,
комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області,
Новгород-Сіверська 
районна державна адміністрація Чернігівської області,
сільські ради


Термін реалізації Програми
2018 - 2020 роки


Етапи виконання Програми
січень 2018 року – грудень 2020 року                                                          

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджети сільських рад,  інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У тому числі коштів районного бюджету


          1500,00 тис. грн. 

          150,00 тис. грн.






















2. Загальні положення
Районна Програма по забезпеченню службовим житлом медичних працівників з вищою медичною освітою на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Житлового кодексу Української РСР, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», п иостанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення» (зі змінами).
Недосконалість системи соціального захисту молодих спеціалістів у сфері охорони здоров’я, низький рівень поінформованості випускників медичних закладів про можливість отримання житла, недосконалість законодавства і відсутність у ньому певних норм щодо регулювання практичного надання житла при направленні на роботу зумовлює недостатній обсяг укомплектованості кадрами закладів охорони здоров’я Новгород-Сіверського району.        
Прогалини у системі забезпечення житлом медичних працівників з вищою медичною освітою зумовлюють недостачу в профільних спеціалістах, які неспроможні  ефективно  працювати  без належного місця проживання, що не дає можливості покращити надання медичної допомоги в Новгород-Сіверському районі.
Щорічно в закладах охорони здоров’я Новгород-Сіверського району наявні вакансії лікарів. Через відсутність житла спеціалісти не бажають працювати в районі.
З метою поліпшення кадрової ситуації і виникає потреба в розробці Програми.

3. Мета Програми
Метою Програми є заохочення молодих медичних спеціалістів для роботи і проживання в районі, забезпечення житлом працюючих лікарів комунального закладу «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області та комунального закладу «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області відповідно до нормативів і стандартів. 
	
4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, кредитних ресурсів та інвестиційних коштів, бюджетів сільських рад, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.






Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Виконання Програми     (тис. грн.)
Усього витрат на виконання Програми
(тис. грн.)

2018 рік
2019
рік
2020
рік

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

400,00
500,00
600,00
1500,00
Районний бюджет (тис. грн.)
50,00
400	50,00
40	                  50,00
120	80	         150,00
Інші джерела, не заборонені
законодавством (тис. грн.)
350,00

450,00

550,00

1350,00

5. Основні завдання Програми
1. Удосконалення системи кадрового забезпечення молодими спеціалістами комунального закладу «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області та комунального закладу «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.
2. Формування житлового фонду для медичних працівників з вищою медичною освітою.
3. Інформативне забезпечення заходів Програми.
4. Залучення до виконання Програми органів місцевого самоврядування району.
5. Стимулювання інвестиційної діяльності щодо виконання Програми.
6. Забезпечення гласності, громадського контролю та прозорості у прийнятті рішень з питань виконання Програми органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
7. Здійснення адміністраціями комунального закладу «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області та комунального закладу «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області відбору лікарів  необхідних спеціальностей в медичних закладах області відповідно до наявних вакансій.

6. Порядок надання житла
Службові жилі приміщення медичним працівникам з вищою медичною освітою  надаються   на договірній основі шляхом укладення договору найму.
Надання житла в найм проводиться відповідно до норм Житлового кодексу України, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1988 року № 37 (зі змінами), Положення про службове житло для медичних працівників з вищою медичною освітою, затвердженого рішенням Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області № 127 від 30.09.2016 року та інших нормативно-правових актів, що регулюють дані відносини. 
____________________________________________________________________________________________________________________
                                7. Основні напрямки Програми
Виконання Програми  здійснюється за такими основними напрямами:
організація ефективного управління у сфері надання житла медичним працівникам з вищою медичною освітою;
створення необхідних житлових умов для медичних працівників з вищою медичною освітою, які бажають працювати у комунальному закладі «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області та комунальному закладі «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області;
забезпечення медичних працівників з вищою медичною освітою житлом;
проведення моніторингу стану забезпечення житлом медичних працівників з вищою медичною освітою.

 8. Етапи виконання Програми
Програма виконується в один етап (січень 2018 року – грудень 2020 року), протягом якого передбачається:
забезпечити житлом медичних працівників з вищою медичною освітою;
провести комплексну перевірку наявних житлових ресурсів з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання  екологічних  нормативів  та  норм протипожежного захисту;
забезпечити укладення договорів найму житлового приміщення відповідно до чинного законодавства України;
забезпечити облік води та теплової енергії в жилих приміщеннях, які будуть надаватись медичним працівникам з вищою медичною освітою;
забезпечити запровадження та дотримання державних соціальних   стандартів (норм та нормативів) у сфері надання житла медичним працівникам з вищою медичною освітою.

9. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити реалізацію державної політики щодо позачергового забезпечення житлом медичних працівників з вищою медичною освітою;
підвищити рівень  надання медичної допомоги у Новгород-Сіверському районі та поліпшити її  якість;
досягти оптимального вирішення проблеми у забезпеченні кадрами комунального закладу «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області та комунального закладу «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області шляхом забезпечення житлом медичних працівників з вищою медичною освітою.

10. Контроль за виконанням Програми
1. Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється комунальним закладом «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області та комунальним закладом «Новгород-Сіверський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.
2. Контроль за виконанням Програми здійснюється Новгород-Сіверською районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з  питань  регламенту, законності і правопорядку, гуманітарної сфери, соціального захисту населення, сім'ї  та молоді.
3. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.


Головний лікар комунального             Головний лікар комунального закладу
закладу «Новгород-Сіверський           «Новгород-Сіверська центральна районна 
районний Центр первинної                  лікарня імені І.В. Буяльського»
медико-санітарної допомоги»             Новгород-Сіверської районної ради  
Новгород-Сіверської районної            Чернігівської області  
ради Чернігівської області

                            О. В. Черненко                                                        С. Г. Шам


