
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                               ПРОЕКТ РІШЕННЯ №7 

 
Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 

24 грудня 2021року №1104-VIII  «Про затвердження програми 
забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 
міської ради» на 2022-2023 роки 

 

На підставі статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пункту 22 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 «Деякі питання формування 

та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою 

забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я 

та надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини бази виконавчий комітет 

Арцизької міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 
        1. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 

2021року № 1104-VIII  «Про затвердження програми забезпечення 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки (далі 

Програма), виклавши Програму у новій редакції, що додається. 

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови 

 
Проект рішення підготовлений 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

 Арцизької міської ради» 
 

 

 

 
 



Додаток  

                                                         до проекту рішення Арцизької міської ради 

  

 

Програма 

забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань  Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької 

міської ради» на 2022-2023 роки 

 
1. Паспорт Програми 

 

     1. 
Ініціатор розроблення Програми 

КНП «ЦПМСД Арцизької міської          
ради» 

2. Мета програми Забезпечення більш ефективного 

функціонування системи охорони здоров’я, 

забезпечення рівного та справедливого 

доступу громадян до медичних послуг 

належної якості, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності та смертності 

населення шляхом формування і 

налагодження ефективного функціонування 

системи надання населенню доступної та 

високоякісної первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини та 

вдосконалення матеріально-технічної бази 

4. Співрозробники Програми КНП «ЦПМСД Арцизької міської ради» 

5. Головний розпорядник коштів Арцизька міська рада 

5.1 Відповідальний виконавець Програми Арцизька міська рада 

6. 
Виконавець заходів КНП «ЦПМСД Арцизької міської ради» 

7. Термін реалізації  Програми 2022-2023 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні  Програми  

Арцизька міська територіальна громада 

Павлівська сільська територіальна громада 

Теплицька сільська територіальна громада 

Державний бюджет 

Обласний бюджет 

  
9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

2022-2023 рр всього 

 
3 004,268 тис. грн. 

 



2. Загальна частина 

 Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих груп 

населення та певних категорій хворих, визначених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань” та Постанови МОЗ України № 169 від 14.04.2003 року 

(безкоштовне амбулаторне лікування антикоагулянтами), Постанови КМУ 759 від 

26.08.2015 року та Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 

160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на 

рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 

продуктами для спеціального дієтичного споживання". 

3. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських 

засобів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за категоріями захворювань, шляхом відшкодування 

їх вартості за рецептами лікарів.  

4. Основні завдання Програми 

Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я населення громади, 

виявленні захворювань на ранніх стадіях, зниженні ризиків загострень, рецидивів, 

ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженні активного життя.  

5. Шляхи та способи розв’язання проблем 

Виконання Програми забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх 

стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та 

появи нових, продовження активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та 

дитячого населення громади, відновлення працездатності, профілактику соціально-

небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті серед 

мешканців ОТГ. 

6. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок бюджетних 

коштів. Обсяги фінансування Програми на 2022-2023 рік передбачені в розмірі 3 004,268 

грн. Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно 

коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік, виходячи із 

фінансових можливостей місцевого бюджету.  

 

 



7. Строки виконання Програми 

 Строки виконання Програми: 2022-2023рр. 

Завдання та заходи програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки 

наведені у Додатку 1. 

 

8. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного, обласного, місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, 

не заборонених законодавством України, на оплату поточних і капітальних видатків 

відповідно до Додатку. 

 

Орієнтовний обсяг ресурсного забезпечення Програми: 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми 

За роками виконання, (тис грн.) 

2022 2023 

Обсяг ресурсів, усього,  у  тому 

числі 
 

1445,41 1 558,858 

Бюджет Арцизької міської територіальної 

громади 

755,143 
814,040 

Бюджет Павлівської сільської територіальної 

громади 

305,647 
330,038 

Бюджет Теплицької 

сільської територіальної громади  

143,620 
154,780 

Обласний бюджет Не підлягає прогнозуванню та буде залежати від 

фактичних показників 

Державний бюджет 241,000 260,000 

 



Додаток  до Програми 

 

 
Завдання та заходи програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Виконавці Строк 
виконання 

Джерела 
фінансування 

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів 
всього, 
тис.грн. 

У тому числі за роками, 

тис.грн 

Очікуваний результат 

 
2022 

 

2023 

 

1. Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення 
1.1 Забезпечити виконання 

Постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998 р. 

№1303 "Про впорядкування 

безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними 

категоріями захворювань" 

Арцизька міська 

рада, КНП 

«ЦПМСД 

Аризької 

міської ради» 

Павлівська 

сільська рада, 

Теплицька  

сільська рада 

2022-2023 Місцевий 

бюджет/Державний 

бюджет 

 

1664,51 

Арцизька 

МР –  

564,27 

Павлівська 

СР –  

99,86 

Теплицька СР 

–136,62 

Арцизька 

МР –  

608,28 

Павлівсь

ка СР – 

108,2 

Теплицька СР 
– 147,28 

Забезпечення 
впорядкування 
безоплатного та 

пільгового відпуску 

лікарських засобів за 

рецептами 
лікарів окремих груп 
населення та за певними 
категоріями захворювань 

1.2 Забезпечення вакциною від Covid-19 та 
гострої респіраторної хвороби для 
медичних працівників 
 
 

Арцизька 

міська рада, 

Павлівська 

сільська рада, 

Суворівська 

селищна рада, 

Теплицька  

сільська рада,  

КНП 

«ЦПМСД 

Аризької 

міської ради» 

2022-2023 Державний 

 бюджет 

362,00     174,00 188,00 Надання своєчасної 
невідкладної первинної 
медико-санітарної 
допомоги 



1.3 Забезпечення Туберкулином (проба 

Манту) відповідно до Закону України 

"Про захист населення від інфекційних 

хвороб" 

 

 

Арцизька 

міська рада, 

КНП 

«ЦПМСД 

Аризької 

міської ради» 

2022-2023 Місцевий 

бюджет/Державний 

бюджет 

139,00 67,00 72,00 

Надання своєчасної 

невідкладної первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

 1.4 Забезпечення наркотичними засобами 

для онкохворих  

Арцизька 

міська рада, 

КНП 

«ЦПМСД 

Аризької 

міської 

ради» 

2022-2023 Місцевий 

бюджет/Державний 

бюджет 

225,94 Арцизька МР 

– 108,73 

Арцизька 

МР – 117,21 

 Разом по п.1    2 391,45 1 150,48 1 240,97  
2. Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні ) захворювання 

2.1 Забезпечення лікарськими 

засобами та відповідними 

харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного 

споживання хворих, які 

страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2015 року № 160 "Про 

затвердження Порядку 

забезпечення громадян,які 

страждають на рідкісні(орфанні) 

захворювання, лікарськими 

засобами та відповідними харчовими 

продуктами для спеціального 

дієтичного 

споживання"; нецукровий діабет  

Арцизька 

міська рада, 

Павлівська 

сільська рада, 

Теплицька  

сільська рада, 

КНП 

«ЦПМСД 

Аризької 

міської ради» 

2022-2023 
Місцевий бюджет 

612,818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арцизька 

міська рада 

–82,143 

Павлівська 

СР-205,787 

Теплицька 

СР-7,0 

Арцизька 

міська 

рада –

88,550 

Павлівська 

СР-221,838 

Теплицьк

а СР-7,5 

Забезпечення хворих 

на рідкісні (орфанні) 

захворювання 

життєво необхідними 

лікарськими засобами 

та харчовими 

продуктами 

 Разом по п.2  
 

 
612,818 294,930 317,888 

 

 РАЗОМ  
 

 
3 004,268 1 445,41 1 558,858 

 

 


