
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

Про  внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 26 січня  2021 

року № 149-VIII«Про  затвердження програми безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів  за рецептами лікарів, у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань на 2021-2022 роки» 

 

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Арцизької міської 
ради від 26 січня  2021 року № 149-VIII «Про  затвердження програми 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  за рецептами лікарів, 

у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань на 2021-2022 роки», з метою забезпечення  

пільгового зубопротезування учасників бойових дій та осіб, прирівняних 

до них, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради 

від 26 січня  2021 року № 149-VIII«Про  затвердження програми безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань на 2021-2022 роки», виклавши Програму безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань на 2021-2022 роки, в новій редакції (додається). 

2. Відповідальному виконавцю заходів Програми – Комунальному 

некомерційному підприємству «Арцизька центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради - врахувати в роботі внесені зміни. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально -

економічного розвитку та інвестиційної діяльності. 
 

 

 

 
 

 

 
Проект підготовлено  

Комунальним некомерційним 

підприємством «Арцизька 

центральна опорна лікарня» 

Арцизької міської ради 

 

 



Лист погодження до проекту рішення 

«Про  внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 26 січня  2021 

року № 149-VIII«Про  затвердження програми безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів  за рецептами лікарів, у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань на 2021-2022 роки» 

 

Секретар Арцизької міської ради 

 «___»_________ 2021 року      __________         Ольга ДОБРЯКОВА 

 

Перший заступник міського голови 

 «___»_________ 2021 року      __________         Тетяна БАХЧЕВАН 

 

Заступник  Арцизького міського голови 

 «___»_________ 2021 року      __________         Оксана СТОЯНОВА 

 

Начальник юридичного відділу міської ради 

 «___»_________ 2021 року      __________         Анастасія СТАНКОВА 

 

Начальник фінансового управління міської ради 

 «___»_________ 2021 року      __________         Ірина ГРИНЬКО 

 

Підпис виконавця, який готував проект рішення 

________                 __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Арцизької міської ради 

від  ______________ № ______ 

 

Програма 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 

лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань на 2021-2022 роки 

 

 

 

І. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення Програми 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Арцизька центральна 
опорна лікарня» Арцизької міської ради 
(далі -  КНП «Арцизька центральна 
опорна лікарня») 

2. Підстава для розроблення Програми Програма розроблена відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.08 1998 р. № 1303 «Про 

впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами окремих груп населення 

та за певними категоріями  

захворювань» 

3. Розробник Програми КНП «Арцизька центральна опорна 
лікарня» 

4. Співрозробники Програми - 

5. Головний розпорядник коштів КНП «Арцизька центральна опорна 
лікарня» 

5.1 Відповідальний виконавець 

Програми 

КНП «Арцизька центральна опорна 
лікарня» 

6. Учасники Програми - 

7. Термін реалізації  Програми 2021-2022 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні  Програми  

Арцизька міська територіальна громада, 
Теплицька сільська територіальна 
громада, 
Павлівська сільська територіальна 
громада 

(згідно з додатком 2 до Програми) 
 

 
9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

всього 

503,9  тис. грн.  
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Продовження додатку до проекта рішення  

Арцизької міської ради від _______ № ________ 

 

ІІ.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих груп 

населення га певних категорій хворих до якісної медичної допомоги.  

 

III. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

1.Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 

лікарів, у разі амбулаторного лікування груп населения та за категоріями захворювань. 

2.Пільгове зубопротезування учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них. 

 

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела  

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Виконання Програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, 

ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і 

зниження рівня передчасної смертності з керованих причин смерті серед окремих груп 

населення та певних категорій хворих. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок 

Арцизької міської територіальної громади, Теплицької та Павлівської сільських 

територіальних громад у сумі 503,9 тис. грн., передбаченого на охорону здоров’я та інших 

незаборонених джерел. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я окремих груп населення, 

збільшення тривалості та якості їх життя. 

Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за певними 

категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за 

рецептами лікарів. 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Головний напрям діяльності Програми — це здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та 

пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів, пільгове зубопротезування 

учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них (згідно з Додатком 2 до Програми). 

 

VIІ.Координація та контроль за ходом виконання  Програми 

Координацію дій, спрямованих на виконання заходів Програми, покласти на 

генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Арцизька 

центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради. 

Хід виконання Програми раз на рік заслуховувати на черговому засіданні сесії.  

 

__________________________________ 

 

Генеральний директор  

КНП «Арцизька центральна опорна лікарня»  _____________ Зиновій ЧЕЛАК 

 

  



 

__________________________________ 

 

Генеральний директор  

КНП «Арцизька центральна опорна лікарня»                                                  _____________                                                      Зиновій ЧЕЛАК 

Додаток 1 до Програми 

безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів, у 

разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань на 2021-2022 роки, 

затвердженої рішенням Арцизької міської 

ради від ________________ № ______ 

 

Ресурсне забезпечення Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2022 роки 
 
 
 

 
2021 2022 Усього витрат на 

виконання програми     -    

503,9 тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  (тис. 

грн.) 
240,0 263,9 

Арцизька міська територіальна громада 179,4 197,3 
376,7 

Теплицька сільська територіальна громада 

 

 

 

31,4 34,5  

65,9 
 _______ _ ___________  Павлівська сільська територіальна громада 29,2 32,1 61,3 



Додаток 2 до Програми 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів, у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань на 2021-2022 роки, затвердженої 

рішенням Арцизької міської ради від 

________________ № ______ 

 

Перелік заходів і завдань Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2022 роки 

 

__________________________________ 

 

Генеральний директор  

КНП «Арцизька центральна опорна лікарня»                                        _____________                                                     Зиновій ЧЕЛАК  

№ 
з/п 

Назва напряму 

діяльності  

Перелік заходів програми Строк виконання 
заходу 

Виконавець Джерела 
фінансування 

              Очікуваний результат 

Усього 2021 рік 2022 рік  
1. 

 
 

Медикаментозне 
забезпечення 

. 

Забезпечення окремих груп 

населення за певними 

категоріями захворювань 

безоплатним та пільговим 

відпуском лікарських 

засобів за рецептами лікарів 

 

Протягом 2021 - 

2022 років 

КНП 

«Арцизька 

центральна 

опорна 

лікарня» 

Арцизька 
міська 

територіальна 
громада 

316,7 149,4 167,3 

 
Забезпечення 

медикаментами 
окремих 

груп 
населення Теплицька 

сільська 
територіальна 

громада 

65,9 31,4 34,5 

Павлівська 
сільська 

територіальна 
громада 

61,3 29,2 32,1 

Усього: 443,9 210,0 233,9 

2. Зубопротезуванн
я 

Пільгове зубопротезування 

учасників бойових дій та 

осіб, прирівняних до них 

Протягом 2021 - 

2022 років 

КНП 

«Арцизька 

центральна 

опорна 

лікарня» 

Арцизька 
міська 

територіальна 
громада 

60,00 30,00 30,0 

 


