
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання 
 

 

06 червня 2018 року № 166 

 

Про затвердження Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік“ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись наказом 

Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи листи головного лікаря Пирятинської ЦРЛ Гаркавенка О.М. від 

04.05.2018 № 536 та від 04.06.2018 № 672, висновки постійних комісій, з метою 

фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників антитерористичної 

операції та інсулінозалежних хворих, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік“ (додається).  

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

Пирятинську центральну районну лікарню (Гаркавенко О.М.) та фінансове 

управління Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю) в частині передачі коштів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.).  

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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1. Вступ 

 

Програма розроблена на виконання Державної Стратегії регіонального 

розвитку. Організація надання медичної допомоги (стаціонарної та 

поліклінічної) населенню району є складовою частиною забезпечення реалізації 

прав громадян України на охорону здоров'я, що передбачено розділом ІІ "Права 

та обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я" Закону України "Основи 

законодавства України про охорону здоров'я", статтею 32 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами.  

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. 

Одним із стратегічних пріоритетів в напрямі розвитку людського потенціалу є 

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. 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Показники здоров’я населення свідчать про складність проблем 

накопичених у сфері здоров’я населення. У структурі захворювань населення 

продовжують лідирувати серцево-судинні хвороби, ендокринної системи, 

органів дихання. 

 

Станом на 01 січня 2018 року на території району проживають 229 осіб, 

які брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та 

Луганської областей та мають посвідчення учасника бойових дій (надалі 

учасники АТО), з них 131 особа проживає на території ОТГ та 98 осіб 

проживають на території району. Також на території Пирятинського району на 

даний час проживають 16 членів сімей загиблих учасників АТО, з яких на 

території ОТГ проживає 8 осіб та на території району також 8 осіб. Також на 

території району проживають 175 учасників бойових дій (ветерани Афганістану 

та особи, які виконували інтернаціональний обов’язок на території інших 

держав), з яких 111 учасників бойових дій проживає на території ОТГ та 64 – на 

території району.  Протягом 2017  року з бюджету ОТГ було виділено кошти 

для відшкодування вартості стаціонарного лікування учасників АТО та членів 

сімей загиблих учасників АТО та  для відшкодування вартості зубного 

протезування ветеранів війни, які в повному обсязі освоєно на зазначені цілі. 

Орієнтовна вартість лікування в стаціонарних відділеннях 1 хворого 

дороговартісна (від 100,0 до 1000,0 грн. на день в залежності від складності 



 

 

 

5 

захворювання та вартості медикаментів на його лікування). Статистично 

середня  вартість виготовлення одного зубного протеза (в залежності від к-сті 

зубів у протезі) коштує 700,0 – 1500,0 грн.  

Враховуючи вищевикладене, на вищезазначені заходи на хворих, які 

проживають на території ОТГ заплановано здійснити видатки в загальній сумі 

54,5 тис.грн., в тому числі на стаціонарне лікування учасників бойових дій – 

30,0 тис.грн. (в томі числі на відшкодування вартості стаціонарного лікування 

учасників  бойових дій  - учасників АТО – 11,0 тис.грн. та на лікування 

учасників бойових дій – Афганців – 19,0 тис.грн.), на пільгове зубне 

протезування ветеранів війни – 24,5 тис.грн.    

 

Станом на кінець травня 2018 року на обліку у лікаря-ендокринолога 

перебуває 166 інсулінозалежних хворих Пирятинського району, з яких 94 

хворих – жителі ОТГ (що становить 56,6 % від усіх хворих), решта 72 хворих 

(43,4 % від усіх інсулінозалежних хворих) – жителі району. Згідно листа 

Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА від 03.04.2018 № 01-

02/2464/02-6/22 узагальнена річна потреба району в препаратах інсулінів на 

2018 рік орієнтовно становить 1303479,78 грн. Згідно з розрахунковим 

коефіцієнтом відповідно до кількості хворих по району та виділених коштів з 

державного бюджету орієнтовна квота по району на рік становить 523190,0 грн. 

за рахунок яких 100 % протягом року будуть забезпечені інсулінозалежні діти – 

4 дитини (з – жителі ОТГ, та 1 – житель району) орієнтовно на загальну суму 

81846,38 грн. Враховуючи поділ жителів територіально, орієнтовна сума 

необхідних додаткових коштів на рік з бюджету ОТГ становить – 450252,95 

грн. з сільських бюджетів – 324300,24грн., разом – 774553,19 грн. З державного 

бюджету протягом січня-травня проводилися часткові видатки на забезпечення 

хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, тому існує заборгованість за 

отримані хворими препарати інсуліну. В календарному плані виділення коштів 

розділено помісячно, помісячна кількість хворих не стала, тому протягом року 

можуть пройти коригування, та як наслідок сума необхідних додаткових коштів 

буде відкоригована.   

Відповідно до п. 3 Постанови КМУ 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» (зі змінами) витрати, пов’язані з відпуском 

лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок 

асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами на 

охорону здоров’я. 

 

Також установою проводиться відшкодування вартості медикаментів при 

амбулаторному лікуванні психічно хворих та хворих на нецукровий діабет. 

Всього на обліку в ендокринолога перебуває 4 хворих на нецукровий діабет, в 

тому числі 3 з них – жителі ОТГ. Протягом року для отримання пільгових 

рецептів на медикаменти звертається 20-30 психічнохворих жителів ОТГ. На 
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забезпечення вищезазначених хворих пільговими медикаментами при 

амбулаторному лікуванні в 2018 році необхідно орієнтовно 18,0 тис.грн.  

 

Останнім часом в районі збільшилася кількість випадків укусу диких або 

бездомних тварин, які імовірно хворіють на сказ – небезпечне вірусне 

інфекційне захворювання, що передається людині під час укусу зараженою 

твариною. В таких випадках необхідно проводити щеплення антирабічною 

вакциною. Вакцина дороговартісна і не завжди є в наявності в аптечних 

закладах. Вакцина „Індіраб“ 10 ампул коштує 4865,0 грн. На курс лікування 

необхідно 5 ампул. З метою проведення профілактичних та 

протиепідеміологічних заходів необхідно придбати вищезазначену вакцину, яка 

буде знаходитися в хірургічному відділенні Пирятинської ЦРЛ та при 

необхідності, в разі звернення постраждалих, буде проводитися вакцинація.  

Також необхідно придбати вакцину проти правцю для забезпечення 

заходів вакцинації з медичних показань.  

На постійних комісіях міської ради обговорювалося питання щодо 

виділення коштів та придбання вакцини від укусу змії в зв’язку з збільшенням 

випадків виявлення змій на території жилих районів міста. Орієнтовна вартість 

1 дози вакцини – 2,5 тис.грн.  

Враховуючи вищевикладене, на придбання вакцин для проведення 

профілактичних та протиепідеміологічних заходів необхідно виділити кошти в 

загальній сумі 23,1 тис.грн.   

 

3 Мета Програми. 

Метою реалізації Програми є забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської ОТГ, в тому числі учасникам бойових дій та ветеранам 

війни, а також забезпечення пільговими медикаментами хворих при 

амбулаторному лікуванні.   

Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну забезпечить 94 

інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну.  

За рахунок придбання антирабічної вакцини, вакцини проти правцю та 

проти укусу змії будуть проводитися профілактичні та протиепідеміологічні 

заходи та лікування хворих на інфекційні хвороби. 

 

4. Обгрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів таджерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Програма буде реалізована шляхом відшкодування вартості лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників бойових дій та членів сімей загиблих 

учасників АТО та проведення відшкодування пільгового зубного протезування 

ветеранів війни, забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну для 

інсулінозалежних хворих, відшкодування вартості медикаментів при 

амбулаторному лікуванні пільгових категорій.  
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Багатогранність та складність проблем галузі охорони здоров’я району 

потребує комплексного підходу до їх вирішення. Кошторисні призначення 

установи протягом останніх 4-х років не забезпечують функціонування 

установи на належному рівні, тому щорічно залучалися кошти місцевих 

бюджетів та бюджету ОТГ у вигляді дофінансування на оплату послуг за 

спожиті енергоносії, придбання медикаментів та медичного обладнання, 

товарно-матеріальних цінностей. Враховуючи вищевикладене можна зробити 

висновок, що кошторисними призначеннями установи неможливо здійснити 

видатки на надання медичної допомоги пільговій категорії громадян, а також  

фінансування на придбання препаратів інсуліну для інсулінозалежних хворих, 

та придбання антирабічної вакцини та вакцини проти правцю, як передбачено 

заходами запропонованої Програми. Виконання зазначених заходів можливе 

лише за умови залучення додаткових фінансових ресурсів з бюджетів усіх 

рівнів.    

Таким чином, розроблення Програми „Забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік“ та 

співфінансування її заходів з бюджетів усіх рівнів (в тому числі і бюджету 

ОТГ) є єдиним способом вирішення зазначених проблем. 

Виконання заходів Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік“ планується в 

один етап протягом 2018 року. 

 

5. Результативні показники реалізації Програми: 

Виконання Програми забезпечить Пирятинській ЦРЛ: 

фінансування на придбання препаратів інсуліну для 94 інсулінозалежних 

хворих; 

відшкодування вартості лікування в стаціонарних відділеннях 30 осіб 

учасників бойових дій; 

надання послуг з пільгового зубного протезування 30 особам ветеранам 

війни; 

забезпечення пільговими медикаментами при амбулаторному лікуванні 

20 психічно хворих та 3-х хворих на нецукровий діабет; 

- 

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Організація виконання Програми покладається на Пирятинську 

центральну районну лікарню. 

Контроль за станом реалізації Програми покладається на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та 

постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

Головний лікар Пирятинської ЦРЛ Гаркавенко О.М. 
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 Додаток 1 

 до Програми 

 

Паспорт Програми 

 

Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною районною 

лікарнею на 2018 рік  
 

1. Ініціатор розроблення програми Пирятинська центральна районна лікарня 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 30.05.2018 

№  84   

3. Розробник програми Пирятинська центральна районна лікарня 

4. Співрозробник програми Пирятинська міська об’єднана територіальна громада  

5. Відповідальний виконавець програми Фінансове управління міської ради,  

Пирятинська центральна районна лікарня 

6. Учасник програми Пирятинська міська об’єднана територіальна громада 

7. Термін реалізації програми 2018 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

   

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

Районний бюджет, сільські бюджети 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми,  

всього, у тому числі: 

945.7   

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 545.9   

 Коштів інших джерел 399.8   

 

 

  

 

 

 Додаток 2 

 до Програми 
 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною районною 

лікарнею на 2018 рік  
 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми,  

тис. грн. 2018 рік 20__ рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),  

у тому числі: 
945,7   945,7 

кошти бюджету міської ОТГ 545,9   545,9 

кошти не бюджетних джерел 399,8   399,8 



Додаток 3 

Напрями діяльності та заходи Програми 

Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік 

№ 

з/п 

Назва  напряму  

діяльності 

(пріоритетні  

завдання) 

№ 

з/п 
Перелік  заходів  програми 

Строк 

виконання  

заходу 

Виконавці 

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,  

тис. грн. на  рік 
Очікуваний  

результат 
усього 

у тому числі: 

районний 

бюджет 

кошторисні  

призначення 
галузі   

Бюджет 

ОТГ 

сільські 

бюджети 

кошти  

небюджетних  
джерел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Надання 

медичної 

допомоги 

пільговій 

категорії 

громадян 

1 Пільговий відпуск медикаментів при 

амбулаторному лікуванні (хворі на 

нецукровий діабет, психічнохворі )  

2018 р. Пирятинська 

ЦРЛ 
33,0 15,0  18,0   Відшкодування 

вартості 

лікування 20 осіб 

в стаціонарних 

відділеннях ; 

надання послуг з 

пільгового 

зубного 

протезування 20 

особам; надання 

стоматологічно

ї допомоги, 

забезпечення 

препаратами 

інсуліну хворих 

на цукровий 

діабет  

 

2 Відшкодування вартості лікування в 

стаціонарних відділеннях учасників АТО 

та членів сімей загиблих учасників АТО  

2018 р. Пирятинська 

ЦРЛ 
25,0 14,0  11,0   

3 Надання послуг з пільгового зубного 

протезування ветеранам війни та 

учасникам бойових дій – учасникам АТО  

2018 р. Пирятинська 

ЦРЛ 
50,0 25,5  24,5   

4 Надання стаціонарної допомоги 

учасникам бойових дій (які брали участь 

у бойових діях чи забезпеченні бойової 

діяльності військ на території 

Афганістану та інших держав) 

2018 р. Пирятинська 

ЦРЛ 

30,0 11,0  19,0   

5 Забезпечення фінансування на придбання 

препаратів інсуліну для забезпечення 

інсулінозалежних хворих необхідними 

препаратами  

2018 р. Пирятинська 

ЦРЛ 
774,6   450,3 324,3  

2 Проведення 

вакцинації в 

профілактич 

них та проти 

епідеміологіч 

них цілях 

1 Придбання антирабічної вакцини, 

вакцини проти правцю та проти укусу 

змії 

2018 р. Пирятинська 

ЦРЛ 
33,1 10,0  23,1   Придбання 

вакцини для 

проведення 

щеплення проти 

інфекційних 

хвороб 

РАЗОМ: 945,7 75,5  545,9 

 

324,3   
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 Додаток 4 

 до Програми 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації ______02_____________________________________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого 

бюджету_________0219770___________________________________  

Код КЕКВ ______2620______________________________________________________________________________ 

 
 

Рік 

 

Показн 

ики 

 

Правова 

підстава 

 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

 

Затверджено  

на _____ рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

C
іч

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 

 Медичні 

послуги 

Рішення  

39 сесії 

міської ради 

від 06.06.2018 

№ 166 

 

545,9 545,9 

     

1
1
8

,1
 

1
0
2

,5
 

6
5
,0

 

6
5
,0

 

6
5
,0

 

6
5
,0

 

6
5
,3

 

 

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

        (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду)  

 

 

 

Начальник відділу економічного аналізу 

та розвитку управління економіки  Н.М. Троян 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 
06 червня 2018 року 

 

 

                              

 

 

 


