
 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

   28 квітня 2021 року                              с.Судилків                             №  4 

 

 

Про затвердження Програми забезпе-

чення безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецеп-

тами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань 

на 2021 рік 

 

  Керуючись статтею 19 Конституції України, статтями 26, 59 Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань», Закону України «Про добровіль-

не об’єднання територіальних громад», з метою збереження та зміцнення здоров’я, 

профілактики та зменшення захворюваності, інвалідності та смертності населення грома-

ди, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги, забезпечення 

соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я, враховуючи ре-

комендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розви-

тку,  сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарсь-

ких засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 

та за певними категоріями захворювань на 2021 рік ( додається). 

2. Фінансовому відділі Судилківської сільської ради (Лабунець О.П.), забезпечити 

фінансування програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських за-

собів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань на 2021 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань  

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Валентина ТИХО-

НЮК). 

 

 

 

Сільський голова                                                            Тетяна КОТИК 

 

 
 

 

 

 



                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                    

рішенням 5 сесії Судилківської сільської 

ради від 28.04.2021 року № 4 

 

Програма 

забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними кате-

горіями захворювань на 2021 рік 

                                                      Паспорт  Програми 

  

1 Ініціатор розроблення Програми 
Виконавчий комітет Судилківської сільської 

ради 

2 Підстава для розроблення Програми 

 

Програма розроблена відповідно до Законів 

України ,,Основи законодавства України про 

охорону здоров’я”, ,,Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”, ,,Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-

сту”, ,,Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні”, ,,Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист”, ,,Про охорону дитин-

ства”, ,,Про жертви нацистських пересліду-

вань”, ,,Про відновлення прав осіб, депорто-

ваних за національною ознакою”, ,,Про ре-

абілітацію жертв політичних репресій на 

Україні”, ,,Про донорство крові та її компо-

нентів”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998 року № 1303 

,,Про впорядкування безоплатного та пільго-

вого відпуску лікарських засобів за рецепта-

ми окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань 

3 Розробник Програми 
Виконавчий комітет Судилківської сільської 

ради 

4 Учасники програми Програми Медичні заклади , сімейні лікарі 

5 Відповідальний виконавець Програми Судилківська сільська рада 

6 Термін виконання Програми 2021- рік 

7. 
Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Судилківської  територіальної гро-

мади (далі – сільської  ТГ) 

 

8. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, тис. грн. 

200,00 

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  
Програма забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань на 2021 рік здійснюється за рецептами лікарів у разі амбулатор-



ного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021 рік (далі – Програма) 

спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих груп населення та певних 

категорій хворих визначених постановою Кабінетом Міністрів України № 1303, а також 

забезпечення доступності безкоштовного лікування, до якісної медичної допомоги і вдо-

воленістю їх такою допомогою, покращення якості їх життя, продовження життя, забезпе-

чення необхідними медикаментами. 

Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі амбулаторного 

лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно згідно з переліками затвердже-

ними постановою Кабінету Міністрів України № 1303. 

II. Мета Програми 

Програму розроблено з метою реалізації державної політики у сфері охорони здо-

ров’я щодо задоволення потреб пільгових категорій населення яке проживає на території 

Судилківської сільської ради у лікарських засобах у разі амбулаторного лікування: 

надання повноцінної медичної допомоги пільговим та соціально незахищеним верс-

твам населення, які визначені чинним законодавством: категорії населення, перелік захво-

рювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпу-

скаються на пільгових умовах, визначені постановою Кабінету Міністрів України № 1303; 

дотримання прав та свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров’я та за-

безпечення пов’язаних із ними гарантій; 

соціально-медичного забезпечення ветеранів війни, учасників бойових, які мають 

право на пільгове медичне забезпечення; 

підвищення ефективності витрат та ефективне використання коштів; загальнодосту-

пність медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров’я; 

орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, поєднання вітчизня-

них традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони здоров’я; 

поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають безкоштовному та пільговому за-

безпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування; 

покращення їх якості життя та суспільної адаптації; 

зменшення соціальної напруги у членів родин хворих, пов’язаної з невпевненістю у 

спроможності самостійного забезпечення хворих пільгових категорій лікарськими засоба-

ми. 

III. Шляхи, методи і засоби реалізації Програми 

Програма розрахована на 1рік - 2021 р. Реалізація Програми буде здійснюватись 

шляхом співпраці медичних закладів АЗПСМ с. Судилків, Хролин, Городище, сімейних 

лікарів , аптек м.Шепетівка з якими буде укладено договір на відшкодування та Судилків-

ською сільською радою. 

Програма ґрунтується на засадничих принципах: 

відповідності законодавству та нормативної коректності; 

системності та наступності; 

аналітичності та достовірності; 

доцільності та ефективності. 

Виконання Програми забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стаді-

ях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи 

нових, продовженню активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячо-

го населення міста, відновлення працездатності, профілактику соціально-небезпечних за-

хворювань передчасної смертності з керованих причин смерті серед мешканців ТГ. 

ІV. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених сіль-

ським бюджетом, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодав-

ством України. 

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно ко-



ригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік, виходячи із фінан-

сових можливостей місцевого бюджету. 

V. Перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування, 

яких лікарські засоби та вироби медичного призначення надаються 

безоплатно: 

Категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лі-

карські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах, визначені поста-

новою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безо-

платного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окре-

мих груп населення» та  Постанови від 3 грудня 2009року № 1301 «Про затвердження По-

рядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами». 

VI. Обґрунтування необхідності заявлених коштів 

При підготовці проекту Програми враховувались дані статистичних звітів, проведе-

ної диспансеризації пільгових категорій населення Судилківської сільської ради, аналізу 

медико-технологічних документів (протоколів лікування), економічної ефективності та 

доцільності призначень певних медичних препаратів. Серед багаточисельного переліку 

пільгових категорій населення, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 

1303 пропонуємо надати перевагу найбільш соціально незахищеним групам, особам, ліку-

вання захворювань яких є найбільш тяжким, з фінансової точки зору, для родини хворого; 

хворим, захворювання яких, потребують постійного, протягом всього життя, лікування та 

мають несприятливий прогноз у разі припинення вживання ліків. 

 

 

 
Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Програми 

Заходи 

Програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань на 2021 рік 

№ 

п/п 

Назва заходу Виконавці Джерела 

фінансуван ня 

Сума тис. 

грн./ рік 

Очікувані результати 

1 Забезпечити 

безоплатний та 

пільговий 

відпуск 

лікарських за-

собів за рецеп-

тами лікарів у 

разі амбула-

торного ліку-

вання окремих 

груп населен-

ня. 

Судилківська 

сільська рада Ме-

дичні заклади , 

сімейні лікарі, 

Сільський 

бюджет 
200,00 Поліпшення стану здоров’я 

хворих, що підлягають без-

коштовному та пільговому 

забезпеченню лікарськими 

засобами у разі амбулатор-

ного лікування; покращення 

їх якості життя та суспіль-

ної адаптації; зменшення 

соціальної напруги у членів 

родин хворих, пов’язаної з 

невпевненістю у спромож-

ності самостійного забезпе-

чення хворих пільгових ка-

тегорій лікарськими засо-

бами. 

2 Забезпечити 

виписування 

рецептів на 

лікарські засо-

би, у разі ам-

булаторного 

лікування пев-

них категорій, 

що відпуска-

ються безо-

платно та на 

пільгових умо-

вах 

Медичні заклади , 

сімейні лікарі 

Сільський 

бюджет 
 Поліпшення стану здоров’я 

хворих, що підлягають без-

коштовному та пільговому 

забезпеченню лікарськими 

засобами у разі амбулатор-

ного лікування покращення 

їх якості життя та суспіль-

ної адаптації; зменшення 

соціальної напруги у членів 

родин хворих, пов’язаної з 

невпевненістю у спромож-

ності самостійного забезпе-

чення хворих пільгових ка-

тегорій лікарськими засо-

бами 

 

 
Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 


