
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                    Ужгород                              № 2022 

 

Про Програму  безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських 

засобів у разі амбулаторного лікування 

пільгової категорії населення  

м. Ужгород на 2021-2023 роки  
 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України 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», постанови Кабінету Міністрів України 

16.03.2017 № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», з метою врегулювання 

питання безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами 

дитячого населення міста у разі  наданні  амбулаторної медичної допомоги,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. 

Ужгород на 2021-2023 роки, згідно додатку. 

      2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати 

фінансування Програми у межах коштів, затверджених бюджетом міста на 

відповідний рік. 

    3. Головним розпорядником коштів Програми визначити управління охорони 

здоров'я Ужгородської міської ради. 

        4. Виконавцем Програми визначити управління охорони здоров'я (Решетар 

В.В.), КНП «Ужгородська міська поліклініка» (Брецко М.Ю.) та КНП 

«Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Козак 

Т.Ю.).    



 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ



             Додаток 

             до рішення  L    

                               сесії міської ради VII скликання 

                               23.07.2020 p.№ 2022 

                                                                      

        Паспорт Програми 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород  

на 2021-2023 роки 

 

Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми 

Закони України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», «Про 

державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні», постанова Кабінету Міністрів 

України 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» 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник КНП «Ужгородська міська поліклініка», 

КНП «Ужгородський міський центр 

ПМСД» 

Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради 

Учасники Програми Управління охорони здоров’я, КНП 

«Ужгородська міська поліклініка», КНП 

«Ужгородський міський центр ПМСД», 

приватні медичні заклади 

Термін реалізації 2021-2023 

Етапи реалізації 2021, 2022, 2023 

Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми 

Міський бюджет 

 

 

 

 

 



             

Програма 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород  

на 2021-2023 роки 

 

1. Загальні положення 

      

 Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

пільговій категорії населення м. Ужгорода у разі амбулаторного лікування на 

2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Конституції України, 

законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні». Пільговій категорії населення передбачено безоплатний 

або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування  згідно з додатками 1 і 2 до Постанови Кабінету 

Міністрів 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». 

 Медико-соціальне забезпечення пільгової категорії дитячого населення, 

які визначені чинним законодавством, є пріоритетним.   

 

2. Мета Програми 

 

        Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування  

пільгової категорії населення та за категоріями захворювань шляхом 

відшкодування їх вартості за рецептами лікарів. 

 

3.  Основні завдання Програми 

        

     Відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів,  у разі 

амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями 

захворювань. Створення умов для реалізації конституційного права пільгової 

категорії населення м. Ужород на здоров'я шляхом забезпечення доступності 

гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження  

їх життя і здоров'я,  підвищення якості та ефективності медико – санітарної 

допомоги. 

 

4.  Очікувані результати від реалізації Програми 

     

Результативним показником є забезпечення окремих груп дитячого 

населення за певними категоріями захворювань та пільгової категорії 



дорослого населення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів  

за рецептами лікарів  у разі амбулаторного лікування.  

 

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

     (додаток 1 до Програми) 

 

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України:  

  за рахунок коштів міського бюджету у межах наявних фінансових 

ресурсів; 

 з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

 

6. Заходи Програми 

(додатки 2-4 до Програми) 

 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

 Організаційне забезпечення та координацію виконання Програми 

здійснює управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься у межах компетенції управлінням охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради. 

Відповідальним виконавцем Програми є управління охорони здоров'я, 

КНП «Ужгородська міська поліклініка», КНП «Ужгородський міський центр 

ПМСД». 

 КНП «Ужгородська міська поліклініка», КНП «Ужгородський міський 

центр ПМСД», приватні медичні заклади інформують про хід і результати 

виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її 

реалізації в управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради 

щоквартально до 05 числа протягом терміну реалізації Програми.  

 Головний розпорядник спільно з відповідальними виконавцями 

програми щопівроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та за 

підсумками року на розгляд сесії міської ради звіт про стан її виконання  

наростаючим підсумком. 

_________________________________________________________________  

 

 

Секретар ради        Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного 

лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2021-2023 роки” 

 

(тис.грн.) 

Джерела 

фінансуван

ня 

Загальни

й обсяг 

(тис.грн) 

З них за роками: 

2021 2022 2023 

Міський 

бюджет 

19500,0 6500,0 6500,0 6500,0 

Всього: 19500,0 6500,0 6500,0 6500,0 

 

 

 

 

 

Секретар ради        Андріана СУШКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

 

Перелік заходів і завдань  

 Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 

населення м. Ужгород на 2021-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Обсяги фінансування  тис. грн., 

у тому числі: 

Очікуваний результат 

 

І етап 

2021 рік 

ІІ етап 

2022 рік 

ІІІ етап 

2023 роки 

 

І. 

 Забезпечення окремих груп населення та певних категорій хворих, визначених постановою Кабінету Міністрів України  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» 

 

1.1 

 

Відшкодуван

ня вартості 

лікарських 

засобів за 

рецептами 

лікарів, у разі 

амбулаторног

о лікування 

пільгової 

категорії 

дорослого та 

дитячого 

населення  

Оптимальне 

забезпечення 

доступності 

окремих груп 

дитячого 

населення та 

певних 

категорій 

хворих до 

якісної 

медичної 

допомоги  

Протягом  

2021 – 2023 

рр. 

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

«Ужгородська 

міська поліклініка», 

КНП 

«Ужгородський 

міський центр 

ПМСД»,приватні 

медичні заклади 

Міський 

бюджет 
6500,0 6500,0 6500,0 

Забезпечення окремих 

груп дитячого населення 

за певними категоріями 

захворювань безоплатним 

та пільговим відпуском 

лікарських засобів  за 

рецептами лікарів  у разі 

амбулаторного лікування   

 

 Всього:     6500,0 6500,0 6500,0   

 

 
 

Секретар ради                                                                                                                                                                                      Андріана СУШКО     

 



Додаток 3 до Програми

Відповідальні виконавці, 

ТПКВК МБ, завдання 

програми, результативні 

показники

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальни

й фонд

Всього на виконання 

програми
6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00

Показники виконання:

Показники витрат 

(вхідних ресурсів): Обсяг 

видатків для забезпечення 

безоплатного або 

пільгового відпуску 

лікарських засобів(грн.)

Міський 

бюджет
6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00

Показник продукту:

Показник 

продуктивності 

(ефективності): Кількість 

осіб, які потребують 

відшкодування по 

пільгових рецептах 

Міський 

бюджет
3949 3949 0 3949 3949 0 3949 3949 0

Показник 

результативності 

(якості): Динаміка витрат 

на одного хворого

Міський 

бюджет
100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0

Секретар ради Андріана СУШКО

Завдання 1.  Відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями 

захворювань 

Разом

у т.ч. кошти міського 

бюджету

Код 

тимчасової 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня

Етапи виконання програми

І етап ІІІ етап

2021 рік 2023 рік

ІІ етап

2022 рік

Разом

у т.ч. кошти міського 

бюджету

Результативні показники виконання Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової 

категорії населення м.Ужгород на 2021-2023 роки

Разом

у т.ч. кошти міського 

бюджету

Мета: Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення 

та за категоріями захворювань шляхом відшкодування їх вартості за рецептами лікарів



Додаток 4 до Програми

тис.грн.

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Загальний 

фонд

Спеціаль

ний фонд

Загальний 

фонд

Спеціал

ьний 

фонд

Всього на 

виконання 

програми

Міський бюджет 6 500,0 6 500,0 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0

Управління 

охорони здоров'я, 

КНП "Ужгородська 

міська дитяча 

клінічна лікарня", 

КНП "Ужгородська 

міська 

поліклініка", КНП 

"Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги", 

приватні медичні 

заклади 

Завдання 1. 

Відшкодування 

вартості лікарських 

засобів за рецептами 

лікарів, у разі 

амбулаторного 

лікування пільгової 

категорії населення 

та з категоріями 

захворювань шляхом 

відшкодування їх 

вартості за 

рецептами лікарів

Міський бюджет 6 500,0 6 500,0 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0

Управління 

охорони здоров'я, 

КНП "Ужгородська 

міська дитяча 

клінічна лікарня", 

КНП "Ужгородська 

міська 

поліклініка", КНП 

"Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги", 

приватні медичні 

заклади 

Секретар ради

Етапи виконання програми

І етап

2021 рік 2022 рік 2023рік

Перелік завдань Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м.Ужгород на 2021-2023 

роки

Відповідальні 

виконавці

Обсяг 

видатків

у т.ч. кошти міського 

бюджету

Обсяг 

видатків

у т.ч. кошти 

міського бюджету

Мета, завдання, 

ТПКВКМБ

Джерела 

фінансування

ІІ етап ІІІ етап

Обсяг 

видатків

у т.ч. кошти міського 

бюджету

Андріана СУШКО

Мета: Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями 

захворювань шляхом відшкодування їх вартості за рецептами лікарів


	Пільгові рецепти
	Додатки 1 та 2 до Програми
	Програма3
	Програма4

