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Про Програму щодо медикаментозного забезпечення 
громадян у 2021 році, які страждають на рідкісні (орфанні)- 
захворювання та проживають на території 
Володимирецької територіальної громади

На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони 
здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення», ВІД 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» (зі змінами), статті 91 Бюджетного Кодексу України та 
враховуючи життєву необхідність отримання громадянами, які страждають 
на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментозного забезпечення, 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму щодо медикаментозного забезпечення 
громадян у 2021 році, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та 
проживають на території Володимирецької територіальної громади (далі - 
Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при 
формуванні бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію 
заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, 
культури, молоді ^^^^^^^^одимирецької/селищ ної ради (голова комісії 
Анатолій БОВА^

Селищний гол Василь КОВЕНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Володимирецької селищної ради

_______ 2021 № лй  К

Програма
щодо медикаментозного забезпечення громадян у 2021 році, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та проживають на 
території Володимирецької територіальної громади

Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програма щодо медикаментозного забезпечення громадян у 2021 році, 

які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та проживають на 
території Володимирецької територіальної громади розроблена в межах норм 
Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов, 
розпоряджень Кабінету Міністрів України.

На обліку в лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів комунального 
некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» 
Володимирецької селищної ради перебувають пацієнти із органними 
захворюваннями, які за станом здоров’я змушені постійно приймати певний 
перелік дороговартісних препаратів. На державному рівні пільги на витрати 
на медикаменти для замісного лікування та частково симптоматичного 
лікування даній категорії громадян не передбачені. В результаті ці люди 
втрачають можливість забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що 
значною мірою позначається як на моральній, так і на матеріальній сторонах 
їх життєдіяльності.

Даною Програмою передбачається безперебійне і безоплатне 
забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для 
спеціального дієтичного споживання, що закуповуються за рахунок коштів 
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Мета Програми
Основною метою програми є надання фінансової та іншої допомоги 

хворим на рідкісні (орфанні) захворювання для їх забезпечення лікарськими 
засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання, що не можуть бути про фінансовані з державного 
бюджету.

Розрахунок витрат на медикаменти
Для забезпечення медикаментами пацієнти (їх законні представники) 

надають терапевтам і педіатрам комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради 
виписки, де вказано, які лікарські засоби і в якій кількості вони потребують. 
На основі цієї інформації лікарі складають службові записки на ім’я 
головного лікаря підприємства, де вказ}тоть перелік медикаментів, якими 
необхідно забезпечити пацієнта. Крім цього пацієнт має надати копію



паспорта (1, 2, 11 сторінки) та копію довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників 
податків.

Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради укладає договір із 
аптечним закладом (закладами), через який буде проводитись забезпечення 
хворих медикаментами, згідно переліку медикаментів та розрахунку потреби 
в коштах на визначений Програмою період на забезпечення лікарськими 
засобами.

Очікувані результати
Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріальний стан хворих 

для своєчасного проходження курсів лікування, що продовжить тривалість і 
якість їх життя.

Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету та Інших джерел, передбачених чинним законодавством, в межах 
видатків, затверджених рішенням про селищний бюджет та змін до 
селищного бюджету на відповідний рік.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на кожен рік 
окремо і можуть коригуватися протягом року, враховуючи те, що протягом 
року може змінитись кількість осіб, які отримують програмний гемодіаліз та 
кількість осіб, як перенесли трансплантацію нирки.

Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням даної Програми покладено на комунальне

некомерційне пщприємс 
Володимирецької сел

Секретар сели

одимирецька багатопрофільна лікарня»

Юрій БЛИЩИК



ПАСПОРТ
Програми щодо медикаментозного забезпечення громадян у 2021 році, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та проживають на території 
Володимирецької територіальної громади

Додаток 1 до Програми

1. Ініціатор розроблення Програми КПП «Володимирецька БЛ» 
Володимирецької селищної ради

2. Регіональний замовник Програми Володимирецька селищна рада
3. Розробник Програми КПП «Володимирецька БЛ» 

Володимирецької селищної ради

4. Відповідальні виконавці Програми КПП «Володимирецька БЛ» 
Володимирецької селищної ради

6. Термін реалізації 2021 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть 

З̂ часть у виконанні Програми
Бюджет Володимирецької ТГ

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього 14 000,0 гривень

9. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

ік
Обсяг коштів, які планується залучити для виконання Програми, гривень
Всьог

0
У тому числі за джерелами фінансування: бюджет 

Володимирецької територіальної громади

021
14

000,0
14 000,0



Додаток 2 до Програми

Потреба в коштах на забезпечення медикаментами пацієнтів у 2021 
році, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та проживають на 
території Володимирецької територіальної громади

Найменування заходу Термін
виконання

Обсяги
фінансування,

гривень
1. Забезпечення медичними 

препаратами хворих на міастенію
II

півріччя 2021 
року

14 000,0

2. Забезпечення дітей, хворих на 
вроджений імунодефіцит, медичними 
препаратами

II
півріччя 2021 
року

0

3. Забезпечити замісною терапією 
дітей, хворих на вроджений гіпотиреоз, 
тиреоїдними препаратами

II
півріччя 2021 
року

0

4. Забезпечити хворих на 
фенілкетонурію спеціальними сумішами 
для лікувального харчування

II
півріччя 2021 
року

0

5. Забезпечити медикаментозне 
лікування хворих на муковісцидоз

II
півріччя 2021 
року

0

6. Забезпечити хворих на хронічні 
гепатити В та С медичними препаратами

II
півріччя 2021 
року

0

7. Забезпечити дітей, хворих на 
виразковий коліт та хворобу Крона, 
медичними препаратами

II
півріччя 2021 
року

0

8. Забезпечити дітей, хворих на 
бульозний епідермо ліз, медичними 
препаратами

II
півріччя 2021 
року

0

9. Забезпечити медичними 
препаратами дітей, хворих на ревматоїдний 
артрит

II
півріччя 2021 
року

0

Всього: 14 000,0


