
 

 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

 

від 25.05.2020 року № 34 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення програми  

медикаментозного забезпечення 

хворих із трансплантованими 

органами на 2020-2023 роки 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

№1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань» (із змінами), з метою 

безперебійного забезпечення хворих із трансплантованими органами 

імуносупресивними препаратами для профілактики відторгнення органних 

трансплантатів хворих-мешканців ОТГ, керуючись статтею 27 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

програму медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими 

органами на 2020-2023 роки (додається). 

2. Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради забезпечити 

виконання програми медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2020-2023 роки. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток  

                                                                             до рішення виконкому   

                                                                             Руськополянської сільської ради 

                                                                             від 25.05.2020 № 34 

 

ПРОГРАМА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ІЗ 

ТРАНСПЛАНТОВАНИМИ ОРГАНАМИ НА 2020-2023 РОКИ 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

Програма медикаментозного забезпечення хворих  

із трансплантованими органами на 2020 – 2023 роки (далі – Програма) 

розроблена для вирішення проблеми щодо безперебійного забезпечення 

життєво необхідними препаратами вищезазначеної групи пацієнтів. 

В Руськополянській ОТГ налічується 1 особа, яка перенесла 

трансплантацію органів та потребує постійного прийому життєво необхідних 

імуносупресивних препаратів. Щорічне зростання кількості цих хворих 

потребує постійного дороговартісного медикаментозного лікування. 

Тривалість життя даної категорії пацієнтів залежить безпосередньо  

від можливості застосування імуносупресивних лікарських препаратів. 

Відсутність цих медикаментів нівелює доцільність самої трансплантації та 

викликає соціальну напругу серед населення ОТГ.  

Невід’ємною складовою продовження життя хворих після пересадки 

органів є профілактика відторгнення трансплантату, що передбачає 

безперебійний пожиттєвий прийом препаратів імуносупресивної терапії у 

індивідуально підібраних комбінації та дозах.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998  

№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку 

лікарських засобів за рецептами у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань» дана група пацієнтів 

підлягає безкоштовним медикаментозним забезпеченням в амбулаторних 

умовах, за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими 

бюджетами на охорону здоров’я. 

Управлінням охорони здоров’я Черкаської обласної державної 

адміністрації було подано заявку області до Міністерства охорони здоров’я 

України на централізовану закупівлю лікарських засобів за кошти 

Державного бюджету України за бюджетною програмою «Централізовані 

заходи з трансплантації органів та тканин». Адміністрацією Черкаської 

центральної районної лікарні були направлені листи з проханням виділити 

кошти на лікування хворих ОТГ з трансплантованими нирками. 

Враховуючи вищезазначене та недостатній обсяг фінансування  

на медичне обслуговування визначеної категорії громадян за рахунок 

місцевих бюджетів, з метою продовження тривалості життя даної категорії 

хворих, виникає гостра необхідність прийняття Програми. 

Паспорт до Програми наведений у додатку 1 до Програми. 

 



 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є створення умов для забезпечення хворим,  

що перенесли пересадку органів, адекватної профілактики відторгнення 

органних трансплантатів шляхом безперебійного забезпечення 

високовартісними імуносупресивними препаратами для продовження життя 

цієї категорії хворих. 

3. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми, наведені  

у додатку 2 до Програми. 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті ОТГ, та з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Обсяг фінансування Програми з бюджету ОТГ та інших місцевих 

бюджетів може коригуватися під час складання проекту бюджету ОТГ на 

відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету. 

Орієнтовні розрахунки фінансового забезпечення Програми наведені  

у додатку 3 до Програми. 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

- забезпечити пацієнтів ОТГ, які перенесли трансплантацію органів, 

безоплатними життєво необхідними імуносупресивними препаратами 

протягом 2020-2023 років. 

Результативним показником є 100% медикаментозне забезпечення 

даної категорії хворих ОТГ та продовження тривалості їхнього життя.  

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ПРОГРАМИ 

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на 

Центральну районну лікарню. Контроль за реалізацією заходів, передбачених 

Програмою, здійснюється у межах компетенції Черкаської центральної 

районної лікарні. 

Виконавці заходів Програми, зазначені у Програмі, інформують 

Руськополянську сільську раду та виконавчий комітет про хід виконання 

Програми щорічно до 01 березня на період до 2023року. 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                    Н. А. Шпак



 

Додаток 1 до Програми 

 

Паспорт програми медикаментозного забезпечення хворих  

із трансплантованими органами на 2020 – 2023 роки 

Програма 

затверджена  
  Рішенням Руськополянської сільської ради від  «    »           2020 року №  

Замовник - 

координатор 
  Центральна районна лікарня 

Виконавці заходів 

програми 
  

ЦРЛ  

Терміни 

виконання 

програми  

  2020-2023 роки       

Прогнозовані 

обсяги та джерела 

фінансування, грн. 

     

 всього 2020 2021 2022 2023 

ВСЬОГО  

по бюджету 
114,042 39,042 25,00 25,00 25,00 

місцевого 

бюджету 
114,042 39,042 25,00 25,00 25,00 

джерела інші, в 

т.ч. можливість 

співфінансування  

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів визначається щороку, виходячи з конкретних 

завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді 

 

 



 

Додаток 2 до Програми 
 

Завдання і заходи, спрямовані на виконання програми медикаментозного забезпечення хворих  

із трансплантованими органами на 2020 – 2023 роки 

№

 

з/

п 

Завдання Найменування 

заходу 

Відпові -

дальні за 

виконанн

я 

Строки 

виконанн

я 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість) тис. грн. 

Загальний 

обсяг  

(тис. грн.) 

У тому числі за 

роками 

2020 2021 2022 2023 

    1. Безперебійне забезпечення життєвонеобхідними препаратами хворих із трансплантованими органами 

1.

1. 
Продовження 

життя хворих 

після пере-

садки органів 

шляхом орга-

нізації профі-

лактики від-

торгнення 

трансплантату 

1.1.1. Безперебійне 

пожиттєве забез-

печення препара-

тами імуносупре-

сивної терапії в ін-

дивідуально підіб-

раних комбінаціях 

та дозах хворих із 

трансплантованими 

органами 

Центральн

а районна 

лікарня 

2020-2023 
Місцеві 

бюджети 

В межах 

визначени

х потреб 

Обсяг видатків 

визначається щорічно, 

виходячи із 

можливостей та потреб 

місцевих бюджетів 

 Видатки всього, тис. грн.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 до Програми 
 

Орієнтовні розрахунки фінансового забезпечення Програми 

ВСЬОГО Загалом 2020 2021 2022 2023 

Всього по бюджету 114,042 39,042 25,00 25,00 25,00 

включно з джерел:      

Державний бюджет (співфінансування 

ДФРР) 
     

Місцевий бюджет 114,042 39,042 25,00 25,00 25,00 

        Інші джерела не заборонені 

законодавством, в т.ч. можливість 

співфінансування  

          

Без фінансування           

            

Заходи 1.1.   2020 2021 2022 2023 

Всього: 114,042 39,042 25,00 25,00 25,00 

включно з джерел:           

Державний бюджет 0 0 0 0 0 

Місцевий бюджет 114,042 39,042 25,00 25,00 25,00 

Інші джерела не заборонені 

законодавством 
          

Без фінансування           
 

 

 

 

Секретар сільської ради     Н. А. Шпак 


