Маршрути успіхів

Бориспіль, Київська область

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТА ДОБРОБУТУ
ГРОМАДИ
Навчальний візит до Борисполя з вивчення досвіду модернізації медичної та освітньої
сфер відбувся 22-23 травня 2019 року. Учасники: міські голови, заступники міських
голів, начальники управлінь соціально-економічного розвитку з 29 міст.

ВІДКРИТТЯ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ
Передумови
Доступність та ефективність медичної допомоги залежить в першу чергу від організації надання первинної медичної допомоги. Через нерозвинену мережу амбулаторій загальної практики сімейної медицини, недоукомплектованість штату,
недофінансування потреб закладу жителі не могли отримувати своєчасно та в повному обсязі первинну медичну допомогу. Така проблема потребувала невідкладного вирішення. Бюджетна децентралізація дала можливість провести якісні зміни у
сфері охорони здоров’я міста Борисполя.
Практика
Рішенням Бориспільської міської ради було створене комунальне некомерційне
підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», який у лютому 2018 року отримав ліцензію на медичну практику, а з 1 липня
почав працювати у штатному режимі. Бориспільський МЦПМСД одним з перших в
Україні уклав договір з Національною службою здоров’я України.
На сьогодні у складі Центру діють п’ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які мають зручне розташування і транспортне сполучення. Заклади
повністю укомплектовані медичним та молодшим медичним персоналом. У кожній
амбулаторії функціонує черговий кабінет первинної медичної допомоги та кабінет
щеплень, є денний стаціонар та лабораторії.
Для підвищення якості та доступності надання медичної допомоги громадянам
Бориспільська міська рада започаткувала розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини, оснащення їх необхідним медичним обладнанням,
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комп`ютерною технікою, автотранспортом. Розроблена та затверджена Програма
розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський
центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2018-2020 роки передбачає фінансування з міського бюджету на утримання та розвиток центру.
Результати
У рамках Програми за рахунок коштів бюджету громади проведено поточні та
капітальні ремонти приміщень амбулаторій, встановлено вентиляційне устаткування; придбано медичне обладнання відповідно до табелю оснащення. В березні
2019 року після капітального ремонту приміщення відкрилась амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1. Загальна площа амбулаторії складає 423,0 м2. У
приміщенні розташовано 13 кабінетів, в тому числі 7 кабінетів лікарів. Також є мала
операційна, процедурна, конференц-зал, аптечний кіоск.
За кошти місцевого бюджету амбулаторія оснащена необхідним медичним обладнанням, сучасною комп’ютерною технікою, підключеною до мережі інтернет.
Все це профінансовано за кошти громади.
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В амбулаторії працюють:
– мамографічний кабінет, оснащений мамографічним комплексом GIОTTO IMAGE3DL вартістю 5 992,00 тис. грн, використання якого дозволяє забезпечити раннє
виявлення та лікування онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи ;
– кабінет ультразвукової діагностики, оснащений системою XARIO-200 вартістю
1 975,00 тис. грн, що дає змогу проводити розширений спектр діагностичних досліджень.
Усі робочі місця обладнані комп’ютерною технікою з ліцензійним програмним
забезпеченням, є власна комп’ютерна мережа та серверне обладнання. Також в
амбулаторії запроваджені такі новації, як запис онлайн, електронна картка, електронний рецепт.
Таким чином, завдяки реформі з децентралізації, Бориспільська міська рада
спільно з керівництвом Центру за рахунок коштів громади створила сучасний медичний центр і планує й надалі сприяти його розвитку. Тепер жителі міста можуть
отримувати якісні медичні послуги в комфортних умовах.

РОЗБУДОВА ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПРІОРИТЕТ МІСТА
Передумови
Головна мета освітньої галузі м. Бориспіль – забезпечення якісної освіти на всіх
рівнях, задоволення потреб жителів у дошкільній, загальній середній та позашкільній освіті, покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Реформа з
децентралізації дозволила акумулювати кошти місцевого бюджету для вирішення
проблем у цій сфері.
Практика
У січні 2019 року було введено в експлуатацію Бориспільський академічний ліцей, оснащений новітнім обладнанням, лабораторіями, спортивним інвентарем. В
одну зміну тут може навчатися близько 1000 учнів. У закладі облаштовано харчоблок, кабінети психолога та логопеда, ресурсна кімната, лінгафонні кабінети,
комп’ютерні класи, спортивні та ігрові майданчики, майданчик для вивчення ПДР,
тренажерний та тенісний майданчики, футбольне поле з штучним покриттям, волейбольно-баскетбольний майданчик та бігові доріжки. Загальна площа приміщень
ліцею 12 000 м2. Заклад розрахований на 33 класи.

Бориспільский міський голова Анатолій Федорчук
розповів, що будівництво ліцею відбулось за кошти
місцевого бюджету і обійшлось у 179 млн грн: «Саме
завдяки фінансовій децентралізації ми маємо кошти.
Це величезне досягнення України та місцевого самоврядування».
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Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан на урочистому відкритті ліцею наголосив: «Цей проєкт є черговим доказом успішності децентралізації. Реформу ще
не закінчено, але приклад роботи Бориспільської міської
влади вже свідчить про її ефективність. Академічний ліцей
увійде в історію успіхів Асоціації міст України і слугуватиме гарним взірцем для усіх громад-членів АМУ».
Також у 2019 році створено проєкт реконструкції Бориспільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів» імені Костянтина Могилка. Модернізація закладу відбудеться в рамках
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на умовах співфінансування (Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), співпрацюючи з урядом України,
надає фінансування для реалізації медичних, освітніх, інфраструктурних проєктів).
Також з метою забезпечення додаткових місць в мережі закладів дошкільної
освіти, зменшення наповненості груп, створення сучасного освітнього простору в
2017 році введено в експлуатацію новий дитячий навчальний заклад «Віночок» на
6 груп/115 місць. У 2019 році після капітального ремонту почав працювати заклад
«Теремок» на 6 груп/110 місць.
У рамках реформи «Інклюзія в освіті» для забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та реабілітаційних заходів для дітей із особливими освітніми потребами створено Бориспільський інклюзивно-ресурсний
центр, де були проведені ремонтні роботи та встановлено нове обладнання.
У зв’язку із зростанням цін на газ, електроенергію, інші види палива, значні тепловитрати та в рамках програми з енергозбереження завершується утеплення
усіх закладів освіти міста.
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Для забезпечення умов для занять спортом та формування мотивації учнів до
здорового способу життя у 2017 році введенно в експлуатацію спортивний комплекс в НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського та відкрито навчально-тренувальний комплекс і скеледром Центру туризму та краєзнавства учнівської
молоді на базі НВК «Гімназія «Перспектива».
Для поширення культури здорового харчування в закладах освіти Борисполя
поетапно запроваджується нове шкільне харчування відповідно до соціальних
проєктів «Зміни культури харчування «Cult Food» та «Нове шкільне харчування»,
засновником яких є кулінарний експерт Євген Клопотенко.

Результати
Система освіти Борисполя, швидко реагуючи на зміни та реформи, створює умови для рівного доступу всіх дітей та учнівської молоді, а також творчої самореалізації педагогів. Головною запорукою успіху є скоординовані дії міської влади та
освітян задля здійснення цілеспрямованих змін, орієнтованих на європейські стандарти та запити громади.

Контакти
Федорчук Анатолій Соловйович,
Бориспільський міський голова
Бориспільська міська рада,
вул. Київський Шлях, 72
м. Бориспіль, 08301
тел. (4595) 6-02-35
inf@borispol-rada.gov.ua
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