ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«__» ___________2016 №____
Проект № 75

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «___» ___________ 2016 року

№______

Про затвердження Програми
медико-соціального забезпечення
населення м. Кіровограда на 2016 рік
Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, пунктом 22 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму медико-соціального забезпечення населення
м. Кіровограда на 2016 рік, що додається.
2. Включити Програму медико-соціального забезпечення населення
м. Кіровограда на 2016 рік до Програми економічного і соціального розвитку
м. Кіровограда на 2016 рік та основних напрямків розвитку на 2017 і
2018 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку, з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова

Бондарь 24 45 11

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
_____________ № ____

ПРОГРАМА
медико-соціального забезпечення
населення м. Кіровограда на 2016 рік

Кіровоград - 2016

І. Загальні положення
Міська програма медико-соціального забезпечення населення
м. Кіровограда на 2016 рік (далі – Програма) розроблена з метою надання
повноцінної медичної допомоги жителям м. Кіровограда, у першу чергу
пільговим та соціально незахищеним верствам населення, надання допомоги
яким є пріоритетним відповідно до чинного законодавства.
Категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного
лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на
пільгових умовах, визначені постановою Кабінету Міністрів України
від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення».
Згідно з аналізом стану здоров’я населення, особливе занепокоєння
викликають хворі після оперативних втручань з приводу трансплантації
органів, діти, хворі на фенілкетонурію, дитячий церебральний параліч та
розсіяний склероз, які не забезпечуються лікарськими засобами за рахунок
коштів державного бюджету згідно з державними Програмами та потребують
дороговартісного лікування.
Надзвичайно актуальними є питання соціально-медичного забезпечення
ветеранів війни, що зумовлено як загальними демографічними процесами та
характеристиками здоров’я окремих вікових груп, так і ситуацією в країні,
збільшенням кількості учасників АТО, які мають право на пільгове медичне
забезпечення.
ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Основними проблемами в місті, на розв’язання яких спрямована
Програма, є:
погіршення загального стану здоров'я населення міста;
низька якість системних профілактичних медичних оглядів населення
міста, як наслідок – виявлення хвороб на пізніх стадіях;
низький рівень забезпеченості галузі охорони здоров`я міста, що не дає
можливості забезпечити надання медичної допомоги хворим на належному
рівні;
значна кількість населення м. Кіровограда, що має право на пільгове та
безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування;
стабільно високий показник первинного виходу на інвалідність
дитячого населення та дорослого населення в працездатному віці;
кількість хворих з важкими невиліковними недугами, що потребують
тривалого догляду та паліативного лікування, яка зростає з року в рік.
ІІІ. Мета Програми на 2016 рік
Метою Програми є профілактика та раннє виявлення захворювань,
зниження захворюваності, інвалідності і, як наслідок, збереження та

зміцнення здоров'я населення міста Кіровограда, зниження смертності
населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.
IV. Основні завдання Програми та заходи щодо їх реалізації
Основними завданнями Програми є:
забезпечення пільгових категорій населення, в першу чергу дітей
лікарськими засобами згідно з чинним законодавством;
забезпечення лікарськими засобами та продуктами харчування
ветеранів війни та дітей пільгових категорій у разі стаціонарного лікування;
запровадження щорічного безкоштовного медичного огляду усіх
жителів міста;
надання пільгової стоматологічної допомоги мешканцям міста;
забезпечення дітей сучасними видами медичної допомоги, засобами
лікування і відновлення здоров’я;
удосконалення системи інформації населення щодо забезпечення
здорового способу життя матерів та дітей.
Заходи щодо реалізації та фінансування Програми наведені у додатку.
V. Критерії ефективності виконання Програми
профілактика захворюваності дитячого населення;
зниження показників малюкової смертності;
зниження інвалідності серед дитячого та дорослого населення в
працездатному віці.
VІ. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням
охорони здоров’я Кіровоградської міської ради.
Основні форми контролю щодо реалізації заходів та досягнення
показників Програми:
щомісячна звітність головних лікарів лікувально-профілактичних
закладів комунальної власності міста про стан виконання відповідних заходів
Програми та надання управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської
ради інформації про хід її виконання;
щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на
засіданнях колегії управління охорони здоров’я Кіровоградської міської
ради.

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

О. Макарук

Додаток
до Програми медико-соціального забезпечення
пільгових та соціально незахищених верств
населення м. Кіровограда на 2016 рік
Заходи щодо реалізації Програми медико-соціального забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік
№
з/п
1
1

2

3

Зміст завдання

Найменування заходу
Програми

Термін виконання та
виконавці

2
Проведення амбулаторного
лікування категорій
населення, яким лікарські
засоби відпускаються
безоплатно або на пільгових
умовах, у тому числі
інвалідів з психічними
захворюваннями

3
Забезпечення
безоплатного та
пільгового відпуску
лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі
амбулаторного
лікування окремих груп
населення та певних
категорій захворювань

4
Протягом 2016 року
Управління охорони
здоров’я КМР,
лікувальнопрофілактичні
заклади комунальної
власності міста

Забезпечення лікарськими
засобами безоплатно або на
пільгових умовах у разі
амбулаторного лікування
дітей

Забезпечення дітей
віком
від 3-х років,
хворих на
фенілкетонурію,
препаратами для
дієтичного харчування
Забезпечення лікування
стоматологічних
захворювань пільговим
та незахищеним
категоріям населення
міста

Протягом 2016 року
Управління охорони
здоров’я КМР,
лікувальнопрофілактичні
заклади комунальної
власності міста
Протягом 2016 року
Управління охорони
здоров’я КМР,
лікувальнопрофілактичні
заклади комунальної
власності міста

Проведення профілактики
та лікування
стоматологічних
захворювань пільгових та
незахищених категорій
населення,
вжиття заходів щодо
профілактики
стоматологічних
захворювань дітей

Міський бюджет (тис. грн)
Загальний Спеціальний
Всього
фонд
фонд
5
6
7

КЕКВ

Очікувані результати

8

9
Поліпшення стану
здоров’я хворих, що
мають хронічні
захворювання та
підлягають
безкоштовному та
пільговому
забезпеченню
лікарськими засобами у
разі амбулаторного
прийому

1467,8

1467,8

2730

87,6

87,6

2220

82,0

52,0

30,0

2220

Поліпшення
профілактики та
лікування
стоматологічних
захворювань пільгових
та незахищених
категорій населення
міста та стоматологічних
захворювань у дітей

6
Продовження додатка
1
5

6

7

2
Проведення амбулаторного
лікування ветеранів війни,
згідно із Законом України
"Про статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту", яким
лікарські засоби
відпускаються безоплатно
Проведення стаціонарного
лікування ветеранів війни

Проведення безкоштовного
медичного огляду жителів
міста пільгових категорій

3
Забезпечення
безоплатного відпуску
лікарських засобів за
рецептами лікарів у
разі амбулаторного
лікування ветеранів
війни

4
Протягом 2016 року
Управління охорони
здоров’я КМР,
лікувальнопрофілактичні
заклади комунальної
власності міста

5
423,3

6
423,3

Забезпечення
продуктами харчування
та лікарськими
засобами ветеранів
війни у разі
стаціонарного
лікування
Забезпечення
безкоштовного
медичного огляду
жителів міста пільгових
категорій

Протягом 2016 року
Управління охорони
здоров’я КМР,
лікувальнопрофілактичні
заклади комунальної
власності міста
Протягом 2016 року
Управління охорони
здоров'я КМР,
лікувальнопрофілактичні
заклади комунальної
власності міста

277,0

РАЗОМ

Начальник управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

7

8
2730

9
Поліпшення стану
здоров’я хворих
ветеранів війни

277,0

2220
2230

Поліпшення стану
здоров’я хворих
ветеранів війни

603,8

603,8

2220

Виявлення на ранніх
стадіях захворювань

2941,5

2911,5

30,0

О. Макарук

