
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2019 року  с. Судилків №         7 

 

Про затвердження програми надання 

фінансової підтримки хворим нефрологічного 

профілю, які проживають на території 

Судилківської сільської ради для 

амбулаторного лікування на базі КП «КНП 

Шепетівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2020-2022 роки 

 

З метою забезпечення хворих нефрологічного профілю необхідними медикаментами 

для поліпшення якості лікування хворих із незворотніми ураженнями нирок шляхом 

покращення диспансерного нагляду, часткового забезпечення іншими необхідними 

медикаментами для програмного гемодіалізу та здійснення транспортування хворих, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури 

і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення,  сільська рада   

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про виконання Програми надання фінансової підтримки хворим 

нефрологічного профілю Шепетівського району для амбулаторного лікування на базі КЗ 

«Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2017-2019 роки взяти до 

відома (Додаток 1).  

2. Затвердити Програму надання фінансової підтримки хворим нефрологічного 

профілю, які проживають на території Судилківської сільської ради для амбулаторного 

лікування на базі КП «КНП Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

на 2020-2022 роки (додається).  

3. Рішення  4-ої сесії сільської ради від 17.02.2017 року №2 «Про затвердження 

Програми надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю Шепетівського 

району для амбулаторного лікування на базі КЗ «Шепетівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2017-2019 роки» вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера 

сільської ради О.Лабунець  та постійну  комісію з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення ( голова комісії 

А.Кравчук). 

 

 

Сільський голова                                                                                             Т.Котик 
                          

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення  Судилківської 
сільської ради від 24.12.2019 
року  №7 

 

 

Інформація про виконання Програми надання фінансової підтримки хворим 

нефрологічного профілю Шепетівського району для амбулаторного лікування на 

базі КЗ «Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2017-2019 

роки 

 

 

Рішенням четвертої сесії сільської ради від 17.02.2017 року №2 затверджена 

Програми надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю Шепетівського 

району для амбулаторного лікування на базі КЗ «Шепетівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2017-2019 роки.  

Забезпечення хворих нефрологічного профілю необхідними медикаментами для 

поліпшення якості лікування хворих із незворотніми ураженнями нирок шляхом 

покращення диспансерного нагляду, часткове забезпечення іншими необхідними 

медикаментами для програмного гемодіалізу та здійснення транспортування хворих.  

Так у 2017 році на підставі цієї програми було виділено іншої субвенції в сумі 

15,2 тис.грн. для КП «КНП Шепетівський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на медикаментозне забезпечення та довіз хворих нефрологічного профілю. 

У 2018 році на підставі цієї програми було виділено іншої субвенції в сумі 12,6 

тис.грн. для КП «КНП Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 

медикаментозне забезпечення та довіз хворих нефрологічного профілю. 

У 2019 році на підставі цієї програми було виділено іншої субвенції в сумі 42,5 

тис.грн. для КП «КНП Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 

медикаментозне забезпечення та довіз хворих нефрологічного профілю, дані кошти 

повернулися на рахунок Судилківської сільської ради у зв’язку з невикористанням.  

 

Головний бухгалтер       О.Лабунець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради від 

24.12.2019 року № 7 
 

 

Програма  

надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю, 

 які проживають на території Судилківської сільської ради для амбулаторного 

лікування на базі КП «КНП Шепетівський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2020-2022 роки 

 

 Паспорт  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

КП «КНП Шепетівський Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» 

4. Учасники програми КП «КНП Шепетівський Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги»,  

Судилківська сільська рада 

5. Термін реалізації програми 2020-2022 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього, тис.грн. 

200,00 

 у тому числі:  

7.1. коштів сільського бюджету, тис.грн 200,00 

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені 

чинним законодавством. 

 

І. Загальна частина 

 

З кожним роком зростає кількість хворих нефрологічного профілю. Переважно це 

люди середнього віку (45-60 років) та є і молодого віку. 

Гломерулонефрит і інші нефрити мають агресивний прогресуючий перебіг, який 

через 2-3 роки дає нефросклероз із нирковою недостатністю. Це приводить хворих до 

інвалідності. Такі хворі потребують гемодіалізу для підготовки до пересадки донорської 

нирки. 

В області на базі обласної клінічної лікарні функціонує обласний центр 

програмного гемодіалізу для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим області. 

Такий центр створено і на базі КНП «Шепетівська центральна районна лікарня». 

У Шепетівському районі станом у 2019 році на обліку у районного нефролога 

перебуває 2 хворих з Судилківської громади, які отримують лікування програмним 

гемодіалізом. 



Програма розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

05.11.2005 р. №445-р «Про схвалення Концепції Державної програми розвитку системи 

надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2010-2012 роки». 

 

ІІ. Мета програми 

Забезпечення хворих нефрологічного профілю необхідними медикаментами для 

поліпшення якості лікування хворих із незворотніми ураженнями нирок шляхом 

покращення диспансерного нагляду, часткове забезпечення іншими необхідними 

медикаментами для програмного гемодіалізу та здійснення транспортування хворих. 

 

IІІ. Основні напрямки реалізації Програми 

1. Забезпечення хворих нефрологічного профілю, які проживають на території 

Судилківської сільської ради необхідними медикаментами. 

2. Забезпечення на сучасному рівні симптоматичного лікування хворих з 

незворотними ураженнями нирок. 

3. Транспортування хворих на процедуру гемодіалізу в центри програмного 

гемодіалізу для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим. 

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

Передбачається, що виконання програми сприятиме значному підвищенню 

ефективності та якості надання лікувально-профілактичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю, а отже, зниженню рівня смертності пацієнтів, покращенню 

якості їх життя та підвищенню ступеня соціальної реабілітації. 

 

V. Фінансове забезпечення заходів програми 

Забезпечення реалізації заходів Програми щодо забезпечення витратними 

матеріалами для діалізного лікування хворих нефрологічного профілю здійснюється за 

рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

 

Фінансове забезпечення Програми 
 

№п/п ЗАХОДИ роки 

2020 2021 2022 

1 Виділення коштів на медикаментозне 

забезпечення: 

  

60,0 55,0 55,0 

2 Витрати на транспортування (паливно-мастильні 

матеріали) 

 

10,0 10,0 10,0 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ 

 

Координація заходів виконання програми та контроль здійснюється головою 

сільської ради та депутатами.  

 

 

 

Головний бухгалтер             О. Лабунець  


