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ВОЛОДММИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)
РІШЕННЯ
2022 року

Про внесення змін до рішення Володимирецької селищної
ради від 7 грудня 2021 року М 566 «Про затвердження
цільової Програми «Про забезпечення осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю - стомованих хворих технічними та
іншими засобами на 2021-2023 роки»
На підставі ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. ст. ІЗ, 14 Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я», відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від З
грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з
інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами» (зі
змінами), з метою медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю або
дітей з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем,
селищна рада,
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Володимирецької селишдої ради від 7 грудня
2021 року № 566 «Про затвердження цільової Програми «Про забезпечення осіб
з інвалідністю, дітей з інвалідністю - стомованих хворих технічними та іншими
засобами на 2021-2023 роки», виклавши цільову Програму забезпечення осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю - стомованих хворих технічними та іншими
засобами на 2021-2023 роки у новій редакції, що додається.
2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при формуванні
бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію заходів
Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
3. Комунальному некомерційному підприємству «Володимирецький центр
первинної медико-санітарної допомоги» Володимирецької селищної ради про
хід реалізації заходів Програми інформувати селищну раду у визначені нею
строки.
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Цільова Програьїа забезпечення осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю - стомованмх хворих технічшіми та ішпими засобалш
на 2021-2023 рожи
1* Загальна частима
Цільова програма забезпечешж осіб з інвалідністю, дітей з інвшіідністю»
отомованих хворих технічними засобами на 2021-2023 роки (далі - Програма)
розроблена на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від З грудня 2009
року
1301 «Про затвердаення Порядку забезпечення інвалідів і дітейінвалідів технічниші та іншими засобами», наказу Міністерства охорони
здоров’я Україші від 12 лютого 2013 року Ка 109 «Про затвердженні форм
первинної облікової документації та звітності з .питань забезпеченнж інвшіідів і
дітей-інвалідів технічниші та інпщмж засобами та інструкцій щодо їх
заповнення».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від З грудня 2009
року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітейінвалідів технічними та іншими засобами» до технічних засобів, які отримують
безпосередньо особи з інвалідністю, діти з інвалідністю або їх законні
представники в закладах охорони здоров’я для використання у амбулаторних та
побутових умовах, належать, зокрема: вироби медичного призначення
(підгузки), сечоприймачі чоловічі та жіночі, калоприймачі (далі ~ технічні
засоби). Потребу у забезпеченні зазначеними засобами визначають для осіб з
інвалідністю - медико-соціальні експертні комісії з оформленням
індивідуальної програми реабілітації, длж дітей з інвалідністю - ліку^вальноконсультативні комісії лік^шально-профшактмчних закладів з оформленням
індивідуальної програми реабілітації та з підготовкою відповідного висновку.
Реалізація Програми має суттєве значення для соціальної адаптації осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю незшіежно від їх психофізичного розвитку,
стану здоров’я, віку, статі, соціальнО“Єкономічного статусу і визначає такі
цільові сфери - доступність до інформації та комунікацій, освіти, зайнят-ості,
підтримки доходів і соціального забезпечення, сімейного життя і свободи
особистості.
2* Оігрумт^^вашмя проблеми
Кризові явища в соціально-економічному житті України призвели до
недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я країни та
Володишірецької територіальної .громади, зокрема. У цій ситуації найбільше
страждають малозахищені верстви, населення,, особи з інвалідністю (онкологічні
хворі, травми нервової системи тощо) та діти з інвалідністю (діти з хворобами
нервової СИСТЄ.МИ, аномаліями розвитку сечовивідної системи тощо), яким

необхідно пожиттєво, в амбулаторних та побутових умовах, щоденно
вижористовувати технічні засоби медичного призначення.
Стомовані хворі - це, здебільшого, люди з важкими ураженняАш
кишківніжа, спричиненого ошсозахворюванням (понад 90% всіх випадків),
неспецифічним виразковим колітом, хворобою Крона чи іншою складною
патологією. Хірургалі, щоб врятувати' їм життя, доводїгГгьсж вмводитж відкритий
.кінець кшпки на черевну стінк^^ з формуванням штучного отвору, який
називається стомою.
Гострою проблемою є забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю технічними засобами медичного призначення для якнайбільшої
компенсації функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної
реабшітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю з вираженим порушенням
функцій органів та систем.
Згідно перегляд}^ індивідуальних програм реабшітації осіб з інвалідністю
Володимирецької територішіьної громади потребують технічних засобів
медичного призначення 9 осіб.
Регулярне, відповідно до потреби, забезпечення технічними засобами
медичного призначення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю сприятиме їх
соціальній адаптації, інтеграції та покращенню якості життя.
Придбання вищезазначених зас-обів потребує значних коштів.
3. Мета Програми
Метою Програми є:
- реалізація державної політики, відповідно до статті 38 Закону України
«Про основи захищеності інвалідів в Україні»;
- цільове спрямування бюджетних коштів для гарантованого
забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю -- стомованих хворих
технічними засобами медичного призначення, з метою медичної та соціальної
реабілітації осіб з інвалідністю з вираженим порушенням функцій та систем;
“ належне та своєчасне постачанім осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю - стомованих хворих, в індивідуальніїх Програмах реабілітації
яких зазначено, забезпечення засобами реабілітації медичного призначення.
4. Завданая Програми
Головним завданням Програми, визначено забезпечення, осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю ~ стомованих хворих з вираженим
порушенням функцій органів та систем, технічними засоба^ш медичного
призначення, _для використання у амбулаторних і побутових умовах, відповідно
до індивідуальних програм реабшітації осіб з інваліттістш.
Реалізація Програми сприятиме стомованим хворим вести повноцінний
спосіб життя згідно з індивідушіьними можливостями, здібностями та
інтересами, гарантує їм рівні з усі^іа іншими громадянами можжівості дгія
участі в економічній, політичнім і соціальний сферах суспільства.
5* Шдяжи та снособи вирішеним нроблеми, строки та етанм вишнаинм
Програми

Вирішення проблеми планується наступний шляхаші:

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Назва Програми

Забезпеченні: осіб з інвалідністю, дітей
3 інвалідністю - стомованих хворих
технічниі^іи та іняім и засобами на
2021-2023 роюі

2,

Ініціатор розробленим
Програми

Вододишірецька селмгщїа рада
Постанова Кабінету Міністрів України
від 03.12.2009 р. № 1301 «Про
затвердження Порядку забезпечення
інвалідів і дітей“інвалідів технічними та
іншиїми засобами». Наявність у районі
осіб 3 інвалідністю, дітей з інвалідністю
- стомованих хворих, що потребують
постійного вижористшшя технічних
засобів медичного призначення для
використання в амбулаторних та
побутових
умовах,
необхідність
нокращенйя жкості житгж, ж соціальна
адаштщя'
Комунальне некомерційне підприємство
«Володимирецький ценір первинної,
медико-санітарної
допомоги»
Володимире^цької селшцної ради

3.

Передумови для розробки
програми

4.

Розробник Програми

5.

Сітіврозробник Програми

Володимирецька селипща рада

6,

Головшїй розподільник
коші‘ів програми

7,

Відповідальний виконавець
Програми

Управління соціально-культурної сфери
Володжмирецької селищної ради
Комунальне некомерційне підприємство
«Володимирецький ценір первинної
медиж0“Санітарн0Ї
допомоги»
Володимирецької селиїїщої ради
2021-2023 роки

8.
9,
10.

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
579 240
необхідних для решіізяїрї
програми, всього:
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