
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
дванадцятої сесії сьомого скликання 

 

 

28 липня  2016 року                                                                                          № 175 

 

 

Про затвердження міської цільової Програми забезпечення надання медичної 

допомоги Пирятинською ЦРЛ жителям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2016 рік 

  

Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про охорону здоров’я“, Бюджетного кодексу 

України, керуючись рішенням п’ятої сесії Пирятинської міської ради від                     

04 березня  2011 року „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 

міських цільових програм, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку 

м.Пирятин“ та висновками постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити міську цільову Програму забезпечення надання медичної 

допомоги Пирятинською ЦРЛ жителям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2016 рік (додається). 

2. Відповідальність за ефективність використання коштів, виділених на 

виконання заходів міської цільової Програми, покласти на головного лікаря 

Пирятинської центральної районної лікарні Гаркавенка О.М., а контроль за 

виконанням рішення - на заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринця І.С. та на голову постійної комісії міської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту  Горбачова О.В. 

 

 

 

Міський голова                                        О.РЯБОКОНЬ 
 

 

 

 



 Додаток 

 до рішення дванадцятої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 28 липня 2016 року № 175 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2016 рік 

 

1. Вступ 

 Програма забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ  

жителям  Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік 

(далі по тексту - Програма) розроблена у відповідності до Програми соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2016 рік та визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я 

об’єднаної громади. Програма ґрунтується на Конституції України, Законі 

України „Про охорону здоров’я“ та інших законодавчих актах, що регулюють 

суспільні відносини у сфері охорони здоров'я.  

 

2. Оцінка поточної ситуації 

  Охорона здоров’я – це система заходів, спрямованих на забезпечення  

збереження й розвитку фізіологічних і психічних функцій, оптимальної 

працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно 

можливій індивідуальній тривалості життя. Основними принципами охорони 

здоров’я в Україні є дотримання прав і свобод людини в галузі охорони 

здоров’я й забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій, 

загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони 

здоров’я, орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги. 

Показники здоров’я населення свідчать про складність проблем, накопичених у 

сфері здоров’я населення.  

Обласною Програмою економічних реформ „Успішна Полтавщина – 

заможна територіальна громада. Будуємо разом“ визначено одним із 

стратегічних пріоритетів в напрямі розвитку людського потенціалу - 

реформування галузі охорони здоров’я. Реформи у цій сфері націлені на 

гарантоване забезпечення єдиних стандартів медичної допомоги незалежно від 

місця проживання  - в місті чи селі. 

На даний час в порівнянні з минулими роками зростають захворювання 

щитовидної залози, на цукровий та нецукровий діабет (інсулінова форма), 

злоякісні новоутворення збільшилися на 26 %. 



У відповідності з вимогами Постанови 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“ в 2015 році Пирятинською ЦРЛ було 

проведено відшкодування пільгових рецептів при амбулаторному лікуванні на 

загальну суму 100,0 тис.грн., в тому числі хворим на нецукровий діабет на суму 

19,0 тис.грн., онкохворим – 10,8 тис. грн.. 

Лікування хворих на нецукровий діабет та онкологічних хворих у 

порівнянні з іншими захворюваннями надзвичайно дороговартісне. На 

забезпечення 4-х хворих на нецукровий діабет (в т.ч. 1 хворий – житель                        

с.Вікторія, решта 3 особи – жителі м.Пирятин) пільговими медикаментами при 

амбулаторному лікування необхідно близько 2,6 тис.грн. Річна сума необхідних 

коштів становить 25920,0 грн., з яких з районного бюджету в І кварталі 2016 

року виділено 5760,0 грн. 

 Забезпечення онкохворих пільговими медикаментами потребує виписки 

рецептів наркотичних та сильнодіючих знеболювальних препаратів за 

особливими рецептами. Розрахункова сума необхідних коштів на 2016 рік 

становить 10800,0 грн., з яких з районного бюджету на даний час виділено 

4540,0 грн. 

 На даний час до Пирятинської  ЦРЛ за отриманням медичної допомоги (в 

тому числі отримання пільгових медикаментів при амбулаторному лікуванні та 

засобів реабілітації) звернулося близько 2260 інвалідів, з них 110 дітей- 

інвалідів. На нараді у голови Полтавської обласної державної адміністрації дане 

Доручення від 22.02.2016 року про забезпечення виділення коштів з місцевих 

бюджетів для закупівлі технічних засобів інвалідам та дітям-інвалідам, які 

цього потребують. До поліклінічного відділення з заявами та індивідуальними 

програмами реабілітації щодо забезпечення технічними засобами звернулися 24 

особи  (з них 7 дітей), з яких за рахунок та в межах коштів районного бюджету 

можливе забезпечення 7 осіб (підгузками для підлітків, глюкометрами, 

глюкометрами та тонометрами з мовним виводом, шприц-ручками). Для 

придбання необхідних технічних засобів потрібно 14184,0 грн., з яких для 

забезпечення жителя с.Давидівка з районного бюджету виділено 2900,0 грн., 

решта коштів  - 11284,0 грн. - необхідна для забезпечення технічними засобами 

жителів м.Пирятин.  

Станом на 01 січня 2016 року на території району проживають 103 особи, 

які брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та 

Луганської областей та мають посвідчення учасника бойових дій (з них 48 осіб 

проживає в м.Пирятин, решта 55 чоловік проживають на території району). 

Протягом 2015 року та І кварталу 2016 року до терапевтичного відділення за 

отриманням медичної допомоги звернулися 3 особи (захворювання на 

пневмонію, підвищений тиск) та до неврологічного відділення звернулася                   

1особа (судинно-мозкова терапія, захворювання периферійної нервової 

системи). Вартість лікування в зазначених відділеннях на даний час 

дороговартісна (від 500,0 до 1000,0 грн. на день). Також вищезазначені особи 

звертаються за наданням стоматологічної допомоги та зубного протезування. 



Статистично середня  вартість стоматологічного лікування або виготовлення 

одного зубного протеза коштує 700,0 – 1000,0 грн. Згідно листа - звернення 

Центру Допомоги Учасників АТО на вищезазначені заходи необхідно 

запланувати видатки в загальній сумі 117575,0 грн., в тому числі для 

відшкодування вартості лікування в стаціонарі ЦРЛ необхідно 75100,0 грн. (в 

т.ч. для жителів міста 39800,0 грн.), для надання послуг з пільгового зубного 

протезування необхідно 22500,0 грн. (в т.ч. для жителів міста 11900,0 грн.) та 

для надання стоматологічної допомоги необхідно 20000,0 грн. (для жителів 

міста 10600,0 грн.)  

      

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 Оновними проблемами  галузі охорони здоров’я району є: 

забезпечення пільгового відпуску медикаментів пільговій категорії 

громадян у відповідності до чинного законодавства (хворим на нецукровий 

діабет та онкологічним хворим);  

забезпечення індивідуальними засобами реабілітації інвалідів та дітей-

інвалідів; 

відшкодування вартості лікування в стаціонарних відділеннях лікарні, 

надання стоматологічної допомоги та послуг з зубного протезування особам, 

які брали участь у антитерористичній операції на території Луганської та 

Донецької областей та мають посвідчення учасника бойових дій.  

 

4. Мета Програми 

Метою Програми є:  

забезпечення пільговими медикаментами пільгової категорії громадян, 

забезпечення технічними засобами інвалідів та дітей-інвалідів, забезпечення 

відшкодування вартості стаціонарного лікування, надання стоматологічної 

допомоги та пільгового зубного протезування учасникам АТО.   

 

5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Багатогранність та складність проблем галузі охорони здоров’я району 

потребує комплексного підходу до їх вирішення, що передбачає консолідацію 

зусиль багатьох підприємств, установ та організацій. Це можливо здійснити 

лише за допомогою програмно-цільового методу та отримання додаткових 

фінансових ресурсів з бюджетів усіх рівнів для забезпечення розв’язання 

основних проблемних питань галузі.  

 

6. Результативні показники реалізації Програми 

Виконання програми дасть змогу: 

забезпечення пільговими медикаментами 200 онкологічних хворих та 4 

хворих на нецукровий діабет;   

забезпечення індивідуальними засобами реабілітації 7 інвалідів та дітей-

інвалідів; 

відшкодування вартості лікування 10 хворих - учасників 

антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей, 



придбання медикаментів (стоматологічних матеріалів та дрібного 

інструментарію) для надання стоматологічної допомоги та отримання послуг з 

зубного протезування 25 учасників АТО;. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік становить – 100,0 тис. грн., у тому числі : 

профілактика та лікування цукрового діабету – 20,16 тис. грн.;  

діагностика, раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань – 

6,26 тис. грн.; 

забезпечення технічними засобами інвалідів та дітей-інвалідів – 11,28 тис. 

грн.; 

надання медичної допомоги учасникам АТО – 62,3 тис.грн. 

 

Джерело фінансування Програми – кошти бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади.  

 

8. Строки виконання Програми 

Термін виконання Програми – 2016 рік. 

 

 

Заступник головного лікаря 

з економічних питань                                                                Л.А.Пономаренко                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Програма забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ  жителям  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік  

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови   

від 11.07.2016 № 76  

3. Розробник програми Пирятинська центральна районна лікарня 

4. Співрозробник програми Виконком міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми Пирятинська центральна районна лікарня  

6. Учасник програми 

 

Жителі Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, учасники  АТО 

7. Термін реалізації програми 2016  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у тому числі: 

100,0  тис. грн.   

9.1. коштів міського бюджету 100,0  тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

 

Додаток 2  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення   

Програми забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ  жителям  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік  

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

2016  рік 20___ рік 20___ рік   20__20__р.р. 20__ 

20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
 

100,0 

     

100,0 

міський бюджет 100,0     100,0 

кошти не бюджетних 

джерел 
      

 

 

 



Додаток 3  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин    
 

Напрями діяльності та заходи  

Програми забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ  жителям  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік  
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансу-

вання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван-

ня (вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Профілактика та 

лікування 

цукрового 

діабету 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

пільговими 

медикаментами 

хворих на 

нецукровий 

діабет при 

амбулаторному 

лікуванні 

 

2016 рік Пирятинська 

ЦРЛ 

 

Кошти 

міського  

бюджету 

20,16 Забезпечен-

ня 

пільгового 

амбулатор-

ного 

лікування 

4-х хворих 

на 

нецукровий 

діабет 

2. Діагностика, 

раннє виявлення 

та лікування 

онкологічних 

захворювань 

 

Забезпечення 

пільговими 

медикаментами 

онкологічних 

хворих при 

амбулаторному 

лікуванні 

2016 рік Пирятинська 

ЦРЛ 

 

Кошти 

міського  

бюджету 

6,260 Забезпечен-

ня 

пільгового 

амбулатор-

ного 

лікування 

200 

онкохворих 

3. Забезпечення 

технічними 

засобами 

інвалідів та 

дітей-інвалідів 

Забезпечення 

закупівлі 

технічних 

засобів інвалідам 

та дітям-

інвалідам 

(тонометри, 

глюкометри з 

мовним 

виводом) 

2016 рік Пирятинська 

ЦРЛ 

 

 

 

Кошти 

міського  

бюджету 

11,280 

 

 

Придбання 

технічних 

засобів 

 7 інвалідам 

та дітям-

інвалідам 

4. Надання 

медичної 

допомоги 

учасникам АТО 

Придбання 

медикаментів 

для лікування в 

стаціонарних 

відділеннях 

учасників АТО 

2016 рік Пирятинська 

ЦРЛ 

 

Кошти 

міського  

бюджету 

39,8 Відшкоду-

вання 

вартості 

лікування 

10 осіб в 

стаціонарі; 

надання 

послуг з 

пільгового 

зубного 

протезуван-

ня 25 

особам; 

придбання  

стоматоло-

гічних 

матеріалів 

  Надання послуг 

з пільгового 

зубного 

протезування 

 

11,9 

  Надання 

стоматологічної 

10,6 



допомоги та дрібного 

інструмен-

тарію для 

надання 

стоматоло-

гічної 

допомоги  

учасникам 

АТО 

      100,0  

 

 

Додаток 4  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин   

 
Інформація про виконання програми за 2016 рік 

                                                                                                              

1.        01 

        КВКВ Найменування головного розпорядника коштів програми: Виконком міської ради 

 

2.                          Найменування відповідального виконавця Програми:  Пирятинська центральна районна 

лікарня                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.         Програма забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ  жителям  Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2016 рік затверджена рішенням дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради від 28 липня 2016 року № 175 

4.   Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ  

жителям  Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік  

 
№ 

з/п 

Захід Планові обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Стан 

виконання 

заходів 

(результа-

тивні 

показники 

виконання 

Програми) 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Міський 

бюджет 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

Міський 

бюджет 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

1. Забезпечення 

пільговими 

медикаментами 

хворих на 

нецукровий діабет 

при 

амбулаторному 

лікуванні 

20,16 20,16  20,16 20,16   

     

 

 

2. Забезпечення 

пільговими 

медикаментами 

онкологічних 

хворих при 

амбулаторному 

лікуванні  

6,260 6,260  6,260 6,260   

     

 

 

3. Забезпечення 

закупівлі 

технічних засобів 

інвалідам та 

дітям-інвалідам 

(тонометри, 

глюкометри з 

мовним виводом) 

11,280 

 

 

11,280 

 

 

 11,280 

 

 

11,280 

 

 

  



4. Придбання 

медикаментів для 

лікування в 

стаціонарних 

відділеннях 

учасників АТО 

39,8 39,8  39,8 39,8   

 Надання послуг з 

пільгового 

зубного 

протезування 

11,9 11,9  11,9 11,9   

 Надання 

стоматологічної 

допомоги 

10,6 10,6  10,6 10,6   

 

 

Додаток 5 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код функціональної класифікації ____250380__________________________ 

Код функції ____2620______________________________________________ 

 
№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідаль-

ний за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2016  рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Соціальні 

заходи 

Рішення 12-ої 

сесії міської  

ради  від 

28.07.2016 

№ 175 

Пирятинська 

центральна 

районна 

лікарня 

 

100,0 

 

 

 

 

       

1
0
0

,0
 

    

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

Провідний спеціаліст з економічних питань 

виконкому міської ради       Л.М.Тараненко 

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 
 

 

  


