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Дев’ятнадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 
 

РІШЕННЯ  

червня 2019 року                                     смт Гриців                                                            ПРОЕКТ 

 

Про затвердження Програми             Л. Бабчук 

безоплатного та пільгового 

забезпечення лікарськими 

засобами у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення 

Грицівської ОТГ на 2019-2021 роки 

  

Керуючись п. 22 ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань», з метою забезпечення раціонального використання 

бюджетних коштів, усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального 

захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення Грицівської ОТГ на 2019-2021 роки (далі – 

Програма), що додається. 

2. Фінансування виконання заходів Програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених в 

бюджеті селища та інших коштів 

3. Про хід виконання Програми розглядати щорічно в січні місяці на засіданні виконавчого 

комітету селищної ради 

4. Організацію виконання заходів Програми покласти на комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Шепетівської районної ради, контроль за виконанням – на постійну комісію з питань 



соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді (голова комісії 

Зарудзей О.І.) 

 

 

 

Грицівський селищний голова                                                        Л.Тіфенбах  



 

Додаток 1 

до рішення дев’ятнадцятої 

позачергової сесії селищної 

ради VІІ скликання від  

_______2019р. №___ 

 

 

ПРОГРАМА 

безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення Грицівської ОТГ 

на 2019-2021 роки 

 

1. Загальна частина 

Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення Грицівської ОТГ на 2019-2021 роки (далі – Програма) 

розроблено відповідно до законодавчих документів: Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Бюджетного 

кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» 

  

2. Обґрунтування проблеми 

Право на охорону здоров’я є основним правом людини, закріпленим статтею 49 Конституції 

України. Надання медичної допомоги, яке включає доступність основних (життєво необхідних) 

лікарських засобів, є однією з головних передумов для реалізації цього права і відіграє провідну 

роль у галузі охорони здоров’я. Раціональне використання ефективних, безпечних, якісних та 

доступних за ціною препаратів дасть змогу значно покращити рівень надання первинної 

медико-санітарної допомоги населенню. 

На жаль, на сьогоднішній день, категорії осіб, які підпадають під повне або часткове 

забезпечення державою лікарськими засобами, не отримують належної медичної допомоги. Це 

призводить до збільшення рівня захворюваності та смертності серед населення Грицівської 

ОТГ. 

На обліку у комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 

Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради 

знаходиться значна кількість хворих, які потребують безперервного медикаментозного 

забезпечення, які підпадають відповідному переліку груп населення, затвердженому 

Постановою 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». 

 

3. Мета програми 

Метою програми є вирішення питань щодо: 

- створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення на 

соціальний захист та здоров’я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво 

необхідних лікарських засобів для збереження їх життя та здоров’я; 



- покращення надання медичної допомоги хворим пільгових категорій, що знаходяться на 

амбулаторному лікуванні; 

- профілактика і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності 

населення району; 

- підвищення якості та вдосконалення системи надання первинної медичної допомоги; 

- забезпечення раціонального використання бюджетних коштів. 

4. Завдання Програми 

Основним завданням Програми є: 

- забезпечення пільгових категорій населення, що потребують амбулаторного медичного 

лікування, безоплатним чи пільговим відпуском лікарських засобів за рецептом лікаря ЗПСМ та 

педіатра; 

- поліпшення стану здоров’я пільгових категорій населення. 

  

5. Заходи Програми 

1. Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно  

2. Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів на пільгових умовах  

 

6. Реалізація завдань та контроль за виконанням Програми 

Реалізація заходів Програми відбувається згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», 

відповідно до копій правильно оформлених рецептів лікаря . 

Моніторинг за виконанням Програми здійснюється відділом охорони здоров’я та соціального 

захисту населення Грицівської селищної ради та постійною комісією селищної ради з питань 

соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді  

 

7. Фінансове забезпечення 

Фінансування заходів щодо виконання програми здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету із залученням інших джерел фінансування незаборонених законодавством. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та 

гуманітарної допомоги. 

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на 

сесіях ради 

 

8. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити потреби пільгової категорії населення району в разі амбулаторного лікування 

медичними препаратами, що є життєво необхідними; 

- покращення стану здоров’я, даних категорій населення; 

- зменшення рівня захворювання та передчасної смертності. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                 І.Слаба  

 


