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Програма                                    

відшкодування вартості медикаментів 

за пільговими рецептами на 2019 рік 

 

1. Загальна частина 

       Програма спрямована на розв’язання проблеми безоплатного пільгового 

забезпечення лікарськими засобами мешканців громади, згідно 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 

23.03.2016року №239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів 

інсуліну». Особи пільгових категорій за потребою можуть звернутися до 

медичного закладу  та отримати життєво необхідні лікарські засоби, які 

покращать якість їхнього життя , заощадивши сімейний бюджет на придбання 

ліків.  

 

2. Мета Програми 

 Основною метою Програми є покращення стану здоров’я мешканців громади, 

що мають онкологічні захворювання та  хворих на інсулінозалежний діабет, що 

потребують постійного прийому ліків, у разі амбулаторного лікування. 

 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

Основним шляхом розв’язання проблеми є відпуск ліків за рецептами 

лікарів через аптечну мережу з наступним відшкодуванням вартості ліків 

комунальному підприємству «Чаплинська центральна аптека № 26» за рахунок 

коштів місцевого бюджету для осіб, що мають онкологічні захворювання та   

для осіб хворих на інсулінозалежний діабет. 

 

4.  Перелік завдань програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

1) підвищення доступності, якості та ефективності медичної допомоги; 

2) збереження здоров'я жителів громади, якості та тривалості їх життя; 

Своєчасне отримання ліків буде сприяти :  

- попередженню загострення захворювань ; 

- попередженню ускладнень з боку інших органів та систем організму ; 

     -    задовільному,  повноцінному розвитку людини . 

  

                          



 

                       

 

 

                        5. Напрями діяльності та заходи програми. 

Програмою передбачено забезпечення лікарськими засобами мешканців 

громади, що відповідає переліку, затвердженому  Постановою  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» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

16.03.2017р. №180), Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016року №239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів 

інсуліну».   

У разі амбулаторного лікування, здійснюється  безоплатний та пільговий 

відпуск лікарських засобів  за рецептами лікарів з наступним відшкодуванням 

за рахунок коштів місцевого бюджету мешканцям Григорівської сільської ради. 

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в 

залежності від внесення змін до чинного законодавства, потреб мешканців 

громади. 

 

                           6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства 

за рахунок коштів місцевого бюджету,  інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

 

7. Організація і контроль за виконанням Програми 

           Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється 

Григорівською сільською радою, КНП «Чаплинський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги», Чаплинською районною лікарнею та 

аптечними закладами. Контроль за виконанням Програми здійснюється 

головним розпорядником - Григорівською сільською радою.                                                                            

Фінансове забезпечення здійснюється у межах видатків, затверджених 

рішенням сесії сільської ради на відповідний період.                              

 
 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Славінська О.Т. 

 


