УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
13.09.2017

Ужгород

№ 275

Про Програму медичного забезпечення
ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної
війни та учасників бойових дій
на 2018-2022 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення п’ятої сесії обласної ради VІІ
скликання 22.12.2016 № 613 «Про Програму забезпечення медикаментами,
виробами
медичного
призначення
і
проведення
безкоштовного
зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення області на
2017-2021 роки», з метою вдосконалення рівня надання медичної допомоги
та
забезпечення
медикаментами
та
проведення
безкоштовного
зубопротезування ветеранів війни та учасників бойових дій, виконком
міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму медичного забезпечення ветеранів, інвалідів
Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки з
подальшим внесенням на сесію міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Білака О.П.

Міський голова

Б. Андріїв

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
13.09.2017 № 275

ПАСПОРТ
Програми «Медчне забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної
війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки»

Ініціатор розроблення Програми

Відділ охорони здоров’я
Ужгородської міської ради
Дата, номер і назва розпорядчого
Рішення п’ятої сесії обласної ради
документа про розроблення програми VІІ скликання 22.12.2016 № 613
«Про Програму забезпечення
медикаментами, виробами медичного
призначення і проведення
безкоштовного зубопротезування
ветеранів війни та пільгової категорії
населення області на 2017 – 2021
роки»
Розробник Програми
Відділ охорони здоров’я
Ужгородської міської ради
Співрозробник
Ужгородська міська поліклініка,
Головний розпорядник коштів
Відділ охорони здоров’я
Учасники Програми
Відділ охорони здоров’я,
Ужгородська міська поліклініка
Термін реалізації
2018-2022
Етапи реалізації
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Перелік бюджетів, які беруть участь у Міський бюджет
виконанні Програми
Загальний обсяг ресурсів, необхідний
для реалізації Програми згідно з
додатком

Програма
«Медичне забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та
учасників бойових дій на 2018-2022 роки»
1. Загальна частина
У м.Ужгород наразі нараховується 2555 ветеранів та інвалідів війни, з
них - 1395 учасників бойових дій, у тому числі учасників бойових дій у зоні
АТО.
Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення
ветеранів війни та пільгової категорії населення міста проводиться
відповідно до Закону України 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів
України 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення».
Нові вимоги ставить поява нового контингенту пільгової категорії
населення – учасники бойових дій у зоні АТО. Конфліктна ситуація на Сході
України з соціально-економічними потрясіннями і бойовими діями
актуалізувала увагу медиків і суспільства у цілому до проблем забезпечення
медичного обслуговування та організації соціального супроводу учасників
бойових дій на території країни. Разом із набуттям військового досвіду,
учасники бойових дій зазнають фізичних та психологічних травм. Більша
частина цих осіб потребує комплексної реабілітації.
Адаптація військовослужбовців, які повернулись з «гарячих точок» до
мирного життя, лікування, реабілітація, ресоціалізація і забезпечення
медикаментами – наразі це першочергові задачі.
У місті стабільно високий рівень поширення стоматологічних
захворювань та, насамперед, висока потреба у зубному протезуванні
пільгових верств населення, зокрема ветеранів війни, інвалідів, учасників
бойових дій та антитерористичної операції. Звертає на себе увагу молодий
вік осіб – учасників АТО, що потребують зубного протезування.
З усіх виділених коштів на придбання медикаментів на
безоплатній/пільговій системі у перерахунку на 1 особу з усіх потребуючих,
які стоять на обліку у міських лікувально-профілактичних закладах у 2017
році припадало у середньому 2021 грн. на рік, або 168 грн. на місяць. На
сьогоднішній день потрібно врахувати збільшення вартості лікарських
засобів, наявність у переважної більшості ветеранів війни та інших

представників
захворювань.

пільгової

категорії

населення

цілої

низки

хронічних

2. Мета Програми
Метою Програми є здійснення комплексу заходів, спрямованих на
підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та пільгової категорії
населення міста, поліпшення забезпечення їх медикаментами, послугами
пільгового зубопротезування.
3. Завдання Програми
Забезпечення ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій, у тому
числі у зоні проведення АТО медикаментами на безоплатній/пільговій основі
(не менше 85% від потреби).
Забезпечення послугами з пільгового зубопротезування відповідно до
вимог законодавства.
Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення
здоров’я та якості життя ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій, у
тому числі в зоні проведення АТО.
Зважаючи на необхідність комплексного підходу до вирішення
проблеми медичного забезпечення ветеранів війни, інвалідів, учасників
бойових дій, у тому числі у зоні проведення АТО, слід зазначити, що
ефективність її розв'язання залежить від координації дій органів виконавчої
влади, які забезпечують реалізацію державної політики у зазначеній сфері.
Програмою передбачено протягом 2018 – 2022 років здійснити
комплекс заходів, спрямованих на створення умов для забезпечення
ефективної системи медичного забезпечення пільгової категорії населення
міста.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється в
установленому
законодавством порядку за рахунок коштів державного, міського бюджетів
та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1 до Програми).
5. Заходи Програми
(додаток 2 до Програми)
6. Координація та контроль за виконанням Програми

Організаційне забезпечення та контроль за виконанням Програми
здійснює відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради.
Відповідальні виконавці програми - міська поліклініка, міський центр
первинної медико-санітарної допомоги. Виконавці Програми інформують
про хід і результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з
удосконалення її реалізації у відділ охорони здоров’я Ужгородської міської
ради щоквартально до 05 числа протягом терміну реалізації Програми.

Додаток 1 до Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми
(тис.грн)
Джерела
фінансування

Загальний обсяг
(тис. грн.)

Міський бюджет
Всього:

З них за роками :
2018

2019

2020

2021

2022

5702,7

934,1

1027,5

1130,2

1243,3

1367,6

5702,7

934,1

1027,5

1130,2

1243,3

1367,6

Додаток 2 до Програми
Заходи
Програми медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій
на 2018-2022 роки
№
з/п

Назва напряму
діяльності (пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

1

Медикаментозне
забезпечення пільгової
категорії населення

Здійснення
безоплатного та
пільгового
забезпечення
медикаментами

2..

Проведення
безкоштовного
зубного протезування
пільговій категорії
населення

Забезпечення
відшкодування за
проведення
безкоштовного зубного
протезування пільговій
категорії населення

Строк виконання
заходу

2018-2022 роки

2018-2022 роки

Усього по Програмі

Виконавці

Відділ охорони здоров'я
міська поліклініка

Відділ охорони здоров'я
облдержадміністрації,
міська поліклініка

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис.
гривень,
у тому числі:

Очікуваний результат

Джерела
фінансування

Міський бюджет

2018 рік – 741,6
2019 рік – 815,8
2020 рік – 897,3
2021 рік – 987,1
2022 рік – 1085,8

Забезпечення 85%
потребуючих життєво
необхідними
медикаментами
щорічно

Міський бюджет

2018 рік – 192,5
2019 рік – 211,7
2020 рік – 232,9
2021 рік – 256,2
2022 рік – 281,8

Проведення
безкоштовного
зубопротезування 6570% потребуючих з
пільгової категорії

Міський
бюджет

2018 рік – 934,1
2019 рік – 1027,5
2020 рік – 1130,2
2021 рік – 1243,3
2022 рік – 1367,6

(у натуральних
вимірниках)

