КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
28.02.2020

м. Кролевець

Про внесення змін до районної
Програми медичного забезпечення
учасників бойових дій з числа учасників
антитерористичної операції
на 2018 – 2020 роки
Розглянувши
клопотання
Кролевецької
районної
державної
адміністрації від 30.01.2020 №02-37/276 та комунального підприємства
«Кролевецька центральна районна лікарня» Кролевецької районної ради від
28.01.2020 №01-09/277 про необхідність внесення змін до районної Програми
медичного забезпечення учасників бойових дій з числа учасників
антитерористичної операції на 2018- 2020 роки, затвердженої рішенням 25
сесії районної ради від 22.06.2018 р., керуючись пунктом 16 частини першої
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна
рада
вирішила:
1.Внести зміни до районної Програми медичного забезпечення учасників
бойових дій з числа учасників антитерористичної операції на 2018 – 2020
роки, затвердженої рішенням 25 сесії районної ради від 22.06.2018 р., шляхом:
- викладення назви Програми в новій редакції: районна Програма медичного
забезпечення учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної
операції та(або) операції Об’єднаних сил;
- викладення змісту та додатку Програми в новій редакції.(додаються)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціальноекономічного розвитку, управління комунальною власністю (Малахов С.М.).

Голова

Віктор БИК
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Додаток
до рішення районної ради
від 28.02.2020 року
ПАСПОРТ
районної Програми медичного забезпечення учасників бойових дій з
числа учасників антитерористичної операції та(або) операції Об»єднаних
сил (далі УБД з числа учасників АТО та (або) ООС) на 2018 – 2020 роки
(далі Програма)
1
2

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади про
розроблення Програми
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Розробник Програми
Співрозробники
Програми

5

Відповідальний
виконавець Програми

6

Учасники Програми

7

Період реалізації
Програми

8

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

9

Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми

Кролевецька ЦРЛ
Розпорядження голови Кролевецької районної
державної адміністрації від 18.04.2018 № 583ОД «Про розроблення та узгодження проекту
районної програми медичного забезпечення
учасників бойових дій з числа учасників
антитерористичної операції на 2018-2020
роки»
Кролевецька ЦРЛ
Управління соціального захисту населення
Кролевецької районної державної
адміністрації
Кролевецька ЦРЛ
Кролевецький РЦ ПМСД
Кролевецька районна державна адміністрація
Кролевецька ЦРЛ
Кролевецький РЦ ПМСД
Кролевецька районна державна адміністрація
Кролевецька районна рада
2018 – 2020 роки
2018 – 31,211 тис. грн., в т.ч.
районний бюджет – 31,211 тис.грн.;
бюджет ОТГ – 0 тис.грн.
2019 – 135,3 тис. грн., в т.ч.
районний бюджет - 89,95 тис.грн.;
бюджет ОТГ – 45,35 тис.грн.;
2020 – 160,15 тис. грн., в т.ч.
районний бюджет – 114,65 тис.грн.;
бюджет ОТГ – 45,5 тис.грн.
Всього – 326,661 тис. грн., в т.ч.
районний бюджет – 235,811 тис.грн.;
бюджет ОТГ – 90,85 тис.грн.

Районний бюджет, інші джерела
фінансування, не заборонені чинним
законодавством
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1.Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма
Розроблення програми зумовлене необхідністю забезпечення на
місцевому рівні належного медичного обслуговування учасників бойових дій
з числа учасників антитерористичної операції та(або) учасників операції
Об»єднаних сил.
У Кролевецькому районі станом на 19.04.2018 року в єдиному
державному автоматизованому реєстрі пільговиків (ЄДАРП) знаходяться
відомості про 109 осіб УБД з числа учасників АТО без врахування
Кролевецької ОТГ. На даний час обсяг медичної субвенції не забезпечує в
повній мірі їхнє право на гарантоване державою безкоштовне медичне
обслуговування. Тому виникає необхідність у додатковому фінансуванні з
місцевих бюджетів.
2. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є забезпечення якісного лікування, медичної та
психологічної реабілітації УБД з числа учасників АТО та(або) ООС.
Основним завданням Програми є забезпечення згідно зі статтею 12
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
надання медичної допомоги згідно стандартів затверджених Міністерством
охорони здоров’я:
- першочергове медичне обслуговування в лікувальних закладах району
первинного і вторинного рівня та першочергова госпіталізація при потребі;
- безоплатне одержання лікарських засобів за рецептами лікарів в разі
амбулаторного лікування:
- першочергове безоплатне зубопротезування.
3. Обґрунтування обсягів та джерел фінансування, строки та етапи
виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету, бюджетів сільських рад та інших джерел фінансування, не
заборонених чинним законодавством. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для виконання Програми, становить 326,661 тис. Гривень.
Програму розроблено на 2018 — 2020 роки.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми становить –
326,661 тис. рн.., в т.ч. районний бюджет – 235,811 тис.грн.; бюджет ОТГ –
90,85 тис.грн.:
2018 – 31,211 тис. рн.., в т.ч. районний бюджет – 31,211 тис.грн.; бюджет
ОТГ – 0 тис.грн.
2019 – 135,3 тис. рн.., в т.ч. районний бюджет – 89,95 тис.грн.; бюджет ОТГ
– 45,35 тис.грн.;
2020 – 160,15 тис. рн.., в т.ч.районний бюджет – 114,65 тис.грн.; бюджет
ОТГ – 45,5 тис.грн.
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4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
З початку проведення антитерористичної операції та операції Об»єднаних
сил в районі здійснюється робота щодо всебічного медичного супроводу УБД
з числа учасників АТО та(або) ООС.
Для виконання мети Програми необхідним, в першу чергу, є забезпечення
реалізації права УБД з числа учасників АТО та(або) ООС на якісне медичне
обслуговування шляхом залучення додаткового фінансування з місцевих
бюджетів на виконання заходів, передбачених Програмою.
Реалізація Програми сприятиме медичній та соціальній адаптації,
психологічній реабілітації УБД з числа учасників АТО та(або) ООС.
Виконання заходів Програми передбачає відновлення та попередження
порушених внаслідок травм функцій, оптимальну реалізацію фізичного та
соціально-психологічного потенціалу УБД з числа учасників АТО та(або)
ООС, з метою найскорішої їх інтеграції у суспільство.
5. Перелік завдань, заходів Програми
Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання
проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 1
6. Очікувані результати
- Своєчасне та якісне забезпечення медичною допомогою УБД з числа
учасників АТО та(або) ООС;
- Інформаційне забезпечення учасників антитерористичної операції,
учасників операції Об»єднаних сил;
- Наближення медичної допомоги до осіб з обмеженими можливостями
УБД з числа учасників АТО та(або) ООС.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль виконання заходів, передбачених Програмою,
покладається на: Кролевецьку центральну районну лікарню, Кролевецький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги.
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Додаток
План заходів щодо виконання районної Програми
медичного забезпечення учасників бойових дій з числа
учасників антитерористичної операції та(або) операції Об»єднаних сил
на 2018 – 2020 роки, тис. грн.
№

1

2

4

5

7

8

Найменування заходу

Відпові
дальні
виконав
ці

Забезпечення проведення
Кролевець
обов’язкового медичного
кий
огляду УБД з числа учасників
військови
АТО та(або) ООС та
й комісар
направлення тих, у кого
Кролевець
виявлені порушення стану
ка ЦРЛ
здоров’я, на стаціонарне
обстеження та лікування у
заклади охорони здоров» я
Організація медичного
Кролевець
супроводження УБД з числа
ка ЦРЛ
учасників АТО та(або) ООС
шляхом проведення
періодичних медичних
оглядів, наданням всебічної
допомоги таким категоріям
осіб у проходженні медикосоціальних експертних комісій
Безоплатне одержання ліків, Кролевець
лікарських
засобів,
ка ЦРЛ
імунобіологічних препаратів та Кролевець
виробів медичного призначення
кий
за рецептами лікарів в разі
РЦПМСД
амбулаторного лікування
Першочергове
безоплатне Кролевець
зубопротезування (за винятком
ка ЦРЛ
протезування з дорогоцінних
металів)

Щорічне медичне обстеження і Кролевець
диспансеризація із залученням
ка ЦРЛ
необхідних спеціалістів
Кролевець

кий
РЦПМСД
При стаціонарному лікуванні Кролевець
УБД з числа учасників АТО
ка ЦРЛ
та(або)
ООС
забезпечити
доведення
витрат
на
медикаменти в розрахунку на 1
ліжко/день в розмірі 200,0
гривень

2018

2019

2020

Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0,в т.ч.
РБ-7,0;
бюджет
ОТГ –0

25,0,в т.ч.
РБ-8,75;
бюджет
ОТГ –
16,25

17,5, в т.ч.
РБ-10,5;
бюджет
ОТГ – 7

49,5, в т.ч.
РБ-26,25;
бюджет
ОТГ –
23,25

-

36,1,в т.ч.
РБ-7,0;
бюджет
ОТГ –
29,1

20,0, в т.ч.
РБ-7,0;
бюджет
ОТГ –13

56,1, в т.ч.
РБ-14,0;
бюджет
ОТГ – 42,1

-

-

-

-

16,611, в
т.ч.
РБ-16,611;
бюджет
ОТГ – 0

36,0, в т.ч. 74,0, в т.ч. 126,611, в
РБ-36,0;
РБ-54,0;
т.ч.
бюджет
бюджет РБ-106,611;
ОТГ – 0
ОТГ –20
бюджет
ОТГ – 20
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При стаціонарному лікуванні Кролевець
УБД з числа учасників АТО
ка ЦРЛ
та(або)
ООС
забезпечити
доведення витрат на харчування
в розрахунку на 1 ліжко/день в
розмірі 55,0 грн. гривень

11

Забезпечити надання УБД з Кролевець
числа учасників АТО та(або)
ка ЦРЛ
ООС з обмеженими фізичними Кролевець
можливостями
відповідних
кий
медичних послуг з виїздом у РЦПМСД
місця проживання

12

Забезпечити
широку Кролевець
інформаційно – роз’яснювальну
ка ЦРЛ
роботу
щодо
медичного Кролевець
забезпечення УБД з числа
кий
учасників АТО та(або) ООС
РЦПМСД
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Забезпечити
надання Кролевець
психологічної допомоги УБД з
ка ЦРЛ
числа учасників АТО та(або)
ООС, шляхом введення 0,5 ст.
психолога по Кролевецькій ЦРЛ

Всього по програмі

6
6,6, в т.ч.
РБ-6,6;
бюджет
ОТГ – 0

9,9, в т.ч.
РБ-9,9;
бюджет
ОТГ – 0

20,35, в
т.ч.
РБ-14,85;
бюджет
ОТГ – 5,5

36,85, в т.ч.
РБ-31,35;
бюджет
ОТГ – 5,5

1,0, в т.ч.
РБ-1,0;
бюджет
ОТГ – 0

1,0, в т.ч.
РБ-1,0;
бюджет
ОТГ – 0

1,0, в т.ч.
РБ-1,0;
бюджет
ОТГ – 0

3,0, в т.ч.
РБ-3,0;
бюджет
ОТГ – 0

-

27,3, в т.ч.

27,3, в т.ч.

54,6, в т.ч.

РБ-27,3;
бюджет
ОТГ – 0

РБ-27,3
бюджет
ОТГ – 0

РБ-54,6;
бюджет
ОТГ – 0

31,211, в
т.ч.
РБ-31,211;
бюджет
ОТГ – 0

135,3, в
т.ч.
РБ-89,95;
бюджет
ОТГ –
45,35

160,15, в
326,661, в
т.ч.
т.ч.
РБРБ-235,811;
114,65;
бюджет
бюджет
ОТГ –
ОТГ –45,5
90,85
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ЛИСТОК ПОГОДЖЕННЯ
проекту рішення сесії районної ради
Про внесення змін до районної Програми медичного забезпечення учасників
бойових дій з числа учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки
1.Проект представлений: комунальним підприємством «Кролевецька
центральна районна лікарня» Кролевецької районної ради
2. Підстава для постановки питання: клопотання комунального
підприємства «Кролевецька центральна районна лікарня» Кролевецької
районної ради від 28.01.2020 року № 01-09/277
3.Погоджено:
Перший заступник голови Кролевецької
районної державної адміністрації

В.ТИЩЕНКО

Заступник голови районної ради

Ю. ЦИКАЛ

Керуючий справами Кролевецької районної ради

В. ЧЕБЕРЯК

Консультант виконавчого апарату районної ради
з питань юридичного забезпечення
Начальник фінансового управління
Кролевецької районної державної
адміністрації

В.ГРИЦЕНКО

Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
планування соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю
4. Зауваження і пропозиції до проекту рішення:

Н.СУДАК

С.МАЛАХОВ

5.Кому направити:
Районна рада – 1, РДА -1 прим., ЦРЛ - 2 прим.
Проект рішення
підготував
В.о.головного лікаря
КП «Кролевецька ЦРЛ»

Л.СЕРГІЄНКО
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