
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                    

13 сесія                                    VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2021 року                                                                       №13-11/VIIІ 

 

Про затвердження Програми 

безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів у 

разі амбулаторного лікування 

пільгової категорії населення 

Руськополянської ТГ на 2022 рік 

 

 З метою забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій 

населення та окремих груп хворих і покращення якості та ефективності їх 

лікування, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, 

безкоштовного забезпечення  мешканців Руськополянської ТГ лікарськими 

засобами  та  виробами  медичного  призначення у разі  наданні  

спеціалізованої  та високоспеціалізованої  медичної допомоги, на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303 “Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань”, Постанови Кабінету Міністрів України 

від 08.12.2006 року №1686 “Про затвердження Державної типової програми 

реабілітації інвалідів”, Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, Закону України "Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закону України 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,  

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Руськополянська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 

населення Руськополянської сільської ТГ на 2022 рік (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова                               Олег ГРИЦЕНКО 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 23.12.2021 №13-11/VІІІ 

Програма 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування пільгової категорії населення 

Руськополянської ТГ на 2022 рік 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
Програма спрямована на  оптимальне забезпечення доступності окремих груп 

населення та певних категорій хворих  визначених   Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань”, а  також  забезпечення 

доступності  безкоштовного  лікування    до якісної спеціалізованої та  

високоспеціалізованої  медичної допомоги і вдоволеністю їх такою 

допомогою,   Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя  населення”, Наказу  Міністерства охорони здоров’я від 

19.07.2005 року № 360  “Про затвердження Правил виписування рецептів та 

вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку 

відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх 

структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення 

рецептурних бланків та вимог-замовлень”. 

 

Паспорт Програми 
(загальна характеристика програми) 

1. Ініціатор розроблення програми 
Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

2. Підстава для розроблення програми 

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

3. Розробник програми 
Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

4. Головний розпорядник коштів 
Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

4.1 
Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

5. Учасники програми 
Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

6. Термін реалізації програми Протягом 2022 року 

7. 
Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет та інших не 

заборонених законодавством джерел 



8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього 

у тому числі: 

600 000,0 грн. 

8.1. коштів місцевого бюджету 600 000,0 грн. 

8.2 коштів інших джерел - 

Обсяг 

фінансової підтримки для виконання завдань Програми 

  

№              Завдання 

Обсяг 

фінансової 

підтримки на 

2022р., тис. 

грн. 

 

ВСЬОГО, 

тис.грн. 

1 2 3 4 

 

1 

Забезпечити відшкодування вартості 

пільгових медикаментів лікарських 

засобів для окремих категорій 

населення 

 

600,00 

 

600,00 

 

 Всього: 600,00 600,00 

  

ІІ. Визначення мети програми (мета програми) 
Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску 

лікарських засобів, виробів медичного призначення  за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп  населення та за категоріями 

захворювань, а також при наданні стаціонарної спеціалізованої та  

високоспеціалізованої  допомоги  в державних та  комунальних закладах 

охорони  здоров’я  шляхом відшкодування  їх вартості  за  рецептами  лікарів,  

що  не  покриваються  видатками на забезпечення діяльності  відповідного 

закладу за  рахунок сільського бюджету. 

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 
Виконання Програми забезпечить своєчасне  виявлення  захворювань  

на  ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень 

наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і 

зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення  міста, 

відновлення працездатності, профілактику соціально-небезпечних 

захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті серед жителів 

Руськополянської ТГ. 

 

 

 



ІV. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я  населення   

Руськополянської ТГ, виявлення  захворювань  на  ранніх стадіях, зниження 

ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи 

нових, продовженню активного життя і зниження рівня інвалідизації 

дорослого та дитячого населення  сіл, відновлення  працездатності, 

профілактику соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з 

керованих причин смерті, збільшення тривалості та якості їх життя, 

забезпечення безкоштовної  спеціалізованої  та  високоспеціалізованої 

медичної  допомоги. 

Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за 

певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском 

лікарських засобів  та  виробів  медичного  призначення за рецептами лікарів у 

разі  амбулаторного  лікування. 

  

V. Напрями діяльності та заходи програми 
Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями 

захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за 

рецептами лікарів,  відшкодування  вартості  лікарських засобів  та  виробів  

медичного  призначення  за  рецептами  лікарів, видатки  на  які  не  

покриваються  за  рахунок  бюджету   державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я  у разі надання спеціалізованої та високоспеціалізованої 

стаціонарної медичної допомоги. 

  

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійні комісії 

з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

VІІ. Джерела та обсяги фінансової підтримки Програми 

  Обсяг фінансової підтримки Програми здійснюється за рахунок 

коштів виконавчого комітету Руськополянської сільської ради відповідно до 

рішення сесії сільської ради про бюджет сільської ТГ на відповідний рік (зі 

змінами), виходячи з наявного фінансового ресурсу Руськополянської 

сільської територіальної громади. 

 

 

Секретар сільської ради         Надія ШПАК 

 


