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КИСВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р IШЕННЯ  

Про  затвердження  Районное  цгльовог  програми  з  надання  медичного  
забезпечення  особам , якг  брали  участь  в  антитерористичнгй  операцгi, 

забезпеченнг  ii проведения  i захистг  незалежностг , суверенгтету  i територгальног  
цглгсностг  цкрагни , та  гх  сгм 'ям  на  2017-2020 роки  

Вгдповгдно  до  п . 16 ч . 1 ст . 43 Закону  цкра iни  вгд  21.05.1997 р . 3 Г  280197 «Про  
мгсцеве  самоврядування  в  цкра iнг» ( гз  наступними  змгнами ), на  пгдставг  подання  
Киево -Святошинсько i районно i державно  адмгнгстрацг i, районна  рада  

в  и  р  i ш  и  л  а : 

1. Затвердити  Районну  цгльову  програму  з  надання  медичного  забезпечення  
особам , якi брали  участь  в  антитерористичнгй  операцг i, забезпеченг  ii проведения  i 
захистг  незалежностг , суверенгтету  та  територгально i цглгсностг  цкра iни , та  iх  сгм 'ям  
на  2017-2020 роки , що  додаеться . 

2. Рекомендувати  фгнансовому  управлгнню  райдержадмгнгстрацг i забезпечити  
контроль  за  використанням  коштгв  на  реалгзацгю  Програми . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  районно i 

ради  з  питань  охорони  здоров 'я , материнства , дитинства , працг  та  соцгального  захисту  
населения . 

Голова  ради 
	

В .Е . Гедульянов  

м . Киiв  
20 грудня  2016 року  
Ns 209-15-VII 



3А  ТВ  ЕРдЖЕНО  
ргшенням  ХУ  сесй  Кисво -Святошинськог  
районно ! ради  VII скликання  
вгд  20.12.2016 року  Ns 204-15-VII 

РАЙОННА  ЦIЛЬОВА  ПРОГРАМА  

з  надання  медичного  забезпечення  особам , якг  брали  участь  в  
антитерористичнгй  операцгг , забезпеченнг  ii проведения  i захистг  
незалежностг , суверенгтету  та  територгальног  цглгсностг  Украгни , 

та  гх  сгм 'ям  на  2017-2020 роки  

м . Киiв  
2016 ргк  
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I. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

1. Iнгцгатор  розроблення  Програми  Вгддгл  охорони  здоров 'я  
Киево -Святошинсько i 
районно i державно i 
адмгнгстрацг i (далг  РДА) 

2. Дата , номер  i назва  розпорядчого  документа  органу  
виконавчо i влади  про  схвалення  Програми  

3. Розробник  Програми  Вгддгл  охорони  здоров 'я  
Киево -Святошинсько i РДА  

4. Спгврозробники  Програми  Пгдпорядкованг  пгдроздгли  
вгддглу  охорони  здоров 'я  

5. Вгдповгдальний  виконавець  Програми  Вгддгл  охорони  здоров 'я  
Киево -Святошинсько i РДА  

б . цчасники  Програми  Киево -Святошинська  РДА , 
пгдпорядкованг  пгдроздгли  
вгддглу  охорони  здоров 'я , 
органи  мгсцевого  
самоврядування  

7. Термгн  реалгзацг i Програми  2017-2020 роки  

8. Перелгк  мгсцевих  бюджетгв , якг  беруть  участь  у  Районний  бюджет  
виконаннг  Програми  Мгсцевг  бюджети  

9. Загальний  обсяг  фгнансових  ресурсгв , необхгдних  
для  реалгзацг i Програми , всього  



II. Загальнг  положения  

Програму  з  надання  медичного  забезпечення  демобглгзованим  учасникам  
антитерористично i операцг i на  2016 - 2020 роки  (далг  - Програма ) розроблено  
з  метою  реалгзацг i державно  полгтики  у  сферг  охорони  здоров 'я  щодо  
задоволення  потреб  пгльгових  категоргй  населения  району  в  медичнгй  допомои . 

Програма  створена  на  виконання  Закону  Укра iни  «Основы  законодавства  
Укра iни  про  охорону  здоров `я», Закону  Укра iни  «Про  мгсцевг  державнг  
адмгнгстрацг i», Закону  Укра iни  «Про  статус  ветерангв  вгйни , гарантг i iх  
соцгального  захисту », Закону  Укра iни  «Про  основи  соцгально i захищеностг  
гнвалгдгв  в  Укра iнг», вгдповгдно  до  Постанови  КМУ  Н  1303 вгд  17.08.1998 «Про  
впорядкування  безоплатного  та  пгльгового  вгдпуску  лгкарських  засобгв  за  
рецептами  лгкаргв  у  разг  амбулаторного  лгкування  окремих  груп  населения  та  
за  певними  категоргями  захворювань ». 

Програма  охоплюе  групп  населения  та  категорг i захворювань , у  разг  
амбулаторного  лгкування  яких  лгкарськг  засоби  вгдпускаються  безоплатно  
зггдно  з  перелгками  затвердженими  Постановою  КМУ  ЗГ  1303 вiд  17.08.1998 
«Про  впорядкування  безоплатного  та  пгльгового  вгдпуску  лгкарських  засобгв  за  
рецептами  лгкаргв  у  разг  амбулаторного  лгкування  окремих  груп  населения  та  
за  певними  категоргями  захворювань ». 

III. Мета  Програми  
- надання  повноцгнно i медично i допомоги  демобглгзованим  учасникам  
антитерористично i операцг i, якг  визначенг  чииним  законодавством : перелгк  
захворювань , у  разг  амбулаторного  лгкування  яках  лгкарськг  засоби  за  
рецептами  лгкаргв  вгдпускаються  на  пгльгових  умовах , визначенг  постановою  
Кабгнету  Мгнгстргв  Укра iни  вгд 17.08.1998 Н  1303 «Про  впорядкування  
безоплатного  та  пгльгового  вгдпуску  лгкарських  засобгв  у  разг  амбулаторного  
лгкування  окремих  груп  населения »; 

- дотримання  прав  та  свобод  шодини  i громадянина  в  сферг  охорони  здоров `я  та  
забезпечеиня  пов `язаних  гз  ними  гарантгй ; 
- соцгально -медичного  забезпечення  учасникгв  бойових  дгй , якг  мають  право  
на  пгльгове  медичне  забезпечення ; 

- пгдвищення  ефективностг  витрат  та  ефективне  використання  копгггв ; 

- загальнодоступнгсть  медично i допомоги  та  ггпгшх  послуг  в  сферг  охорони  
здоров `я ; 
- оргентацгя  на  сучаснг  стандарти  здоров `я  та  медично i допомоги , поеднання  
вгтчизняних  традицгй  i досягнень  гз  свгтовим  досвгдом  в  сферг  охорони  
здоров `я ; 
- полгпшення  стану  здоров 'я  хворих , що  пгдлягають  безкоштовному  та  
пгльговому  забезпеченню  лгкарськими  засобами  у  разг  амбулаторного  



- покращення  iх  якостг  життя  та  суспгльно i адаптацг i; 

- зменшення  соцгально i напруги  у  членгв  родин  хворих , пов 'язано i з  
невпевненгстю  у  спроможностг  самостгйного  забезпечення  хворих  пгльгових  
категоргй  лгкарськими  засобами . 

N. Шляхи , методи  i засоби  реалгзацгг  Програми . 

Програма  розрахована  на  5 рокгв  - з  2017 р . до  2020 р . 
Реалгзацгя  Програми  буде  здгйснюватись  шляхом  спгвпрацг  медичних  

закладгв  та  органгв  мгсцевого  самоврядування . Програма  грунтуеться  на  
засадничих  принципах : 
- вгдповгдностг  законодавству  та  нормативно  коректностг ; 
- системностг  та  наступностг ; 
- аналгтичностг  та  достовгрностг ; 
- доцгльностг  та  ефективностг . 

V. Фгнансове  з  абезнечення  Програми  

Фгнансове  забезпечення  Програми  здгйснюеться  в  межах  коштгв , 

передбачених  мгсцевим  бюджетом , а  також  гз  залученням  гнших  коштгв , не  
заборонених  чинним  законодавством  Укра iни . 

VI. Координацгя  та  контроль  заходом  виконання  Програми  

Управлгння , координацгю  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  
здгйснюе  вгддгл  охорони  здоров  'я  Киево -Святошинсько i районно  державно  
адмгнгстрацг i. 

VII. Заходи  Програми  

Ns Назва  заходу  Виконавцг  Джерела  
п/п  фгнансув  Очгхувахг  результати  

ання  



1, Забезпечити  безоплатний  та  КЗ 	«Киево - Районний  Полгпшення  стану  здоров 'я  
пгльговий  вгдпуск  лгкарських  Святошинськ  бюджет  хворих , що  пгдлягають  
засобгв  за  рецептами  лгкаргв  у  ий  ЦПN4СД» Мгсцевг  безкоштовному  та  пгльговому  
разг  амбулаторного  лгкування  бюджети  забезпеченню  лгкарськими  
окремих  груп  населення : Вишнгвська  засобами  у  разг  амбулаторного  

- учасники  бойових  дгй  та  
мгська  лгкування ; 

гнвалгди  вгйни  вгдповгдно  до  лгкарня  покращення  iх  якостг  життя  та  
Закону  цкра iни  «Про  статус  КЗ 	Киево - суспгльно i адаптацг i; 
ветерангв  вгйни , гарантг i iх  Святошинськ  зменшення  соцгально i напруги  у  
соцгального  захисту ». 

01 	районно i членгв  родин  хворих , пов  язано i 

ради  «Киево - з  невпевненгстю  у  спроможностг  

Святошинськ  самостгйного  забезпечення  

а 	районна  хворих  пгльгових  категоргй  
стоматологгч  лгкарськими  засобами  

на  
полгклгнгка » 

ЦРЛ 	Киево - 

Святошинськ  

ого  району  

2. Забезпечення  дгтей  осгб , якг  КЗ 	«Киево - Районний  Полгпшення  стану  здоров 'я  
брали  участь  в  Святошинськ  бюджет  хворих , що  пгдлягають  
антитерористичнгй  операцг i, ий  ЦПМСД» Мгсцевг  безкоштовному  та  пгльговому  
забезпеченнг  ii проведення  i бюджети  забезпеченню  лгкарськими  
захистг  незалежностг , Вишнгвська  засобами  у  разг  амбулаторного  
суверенгтету  та  територгально i мгська  лгкування  
цглгсностг  цкра iни , вгком  до  б  лгкарня  
рокгв  лгкарськими  засобами  

покращення  iх  якостг  життя  та  

безкоштовно  або  на  пгльгових  ЦРЛ 	Киево - суспгльно i адаптацг i; 

умовах  у  разг  амбулаторного  Святошинськ  зменшення  соцгально i напруги  у  

лгкування . ого  району  членгв  родин  хворих , пов 'язано i 
з  невпевненгстю  у  спроможностг  
самостгйного 	забезпечення  
хворих 	пгльгових 	категоргй  
лгкарськими  засобами  



3, Проведения  щоргчного  ЦРЛ 	Киево - - Полгпшення  стану  здоров 'я  
одноразового  медичного  огляду  Святошинськ  хворих , покращення  iх  якостг  
демобглгзованих  oci6, як i брали  ого  району  життя  та  суспгльно i адаптацг i; 

участь  в  антитерористичнгй  
операцг i, забезпеченнг  ii Вишнгвська  

проведення  i захистг  м iська  

незалежностг , суверенгтету  та  лгкарня  
територгально i цглгсностг  
Укра iни  на  безоплатнгй  основг , 

надання  всебгчно i допомоги  у  
проходженнг  медико - 
соцгальних  експертних  комгсгй . 

4. Позачергове  санаторно - Ю 	Киево - - Полгпшення  стану  здоров 'я  
курортне  лгкування  та  Святошинськ  хворих , покращення  iх  якостг  
вгдпочинок  дгтей  (у  разг  ий  ЦПМСД» життя  та  суспгльно i адаптацг i; 

потреби ) осгб , якi брали  участь  
в  антитерористичнгй  операцг i, 
забезпеченнг  ii проведення  i 
захистг  незалежностг , 
суверенгтету  та  територгально i 
цглгсностг  Укра iни . 

5. Забезпечити  безкоштовною  ЦРЛ 	Киево - - Полгпшення  стану  здоров 'я  
диспансеризацгею  учасникгв  Святошинськ  хворих , покращення  iх  якостг  
АТО , у  тому  числг  дорого  ого  району  життя  та  суспгльно i адаптацг i; 
вартгсним  обстеженням  (КТ , 

УЗД ) та  позачерговий  огляд  Вишнгвська  

вузьких  спецгалгстгв . мгська  
лгкарня  

б . Забезпечити  безкоштовним  ЦРЛ 	Киево - - Полгпшення  стану  здоров 'я  
слухопротезуванням  та  Святошинськ  хворих , покращення  iх  якостг  
зубопротезуванням  оого 	району  життя  та  суспгльно i адаптацг i; 

демобглгзованих  учасникгв  гз  КЗ 	Киево - 
зони  АТО . Святошинськ  

ы 	районно  

ради  «Киево - 

Святошинськ  
а 	районна  
стоматологгч  
на  
полгклгнгка » 



7, Надання  стацгонарно i медично i 
допомоги  на  базг  ЦРЛ  Киево - 
Святошинського  району , 
Вишнгвсько i мгсько i лгкарнг  
та ,при  необхгдностг , 
скеровувати  пацгентгв  до  
лгкувальних  закладгв  з  надання  
третинного  ргвня  медично i 
допомоги . 

ЦРЛ 	Киево - 
Святошинськ  
ого  району  

Вишнгвська  
м iська  
лгкарня  

- Полгпшення  стану  здоров 'я  
хворих , покращення  iх  якостг  
життя  та  суспгльно i адаптацг i; 

$ Надання 	демобглгзованим  КЗ 	«Киево - - Полгпшення 	стану 	здоров 'я  
учасникам  АТО  та  членам  iх  Святошинськ  хворих , 	покращення 	iх  якостг  
сгмей 	вгдповгдних 	послуг 	за  ий  ЦПNГСД», життя  та  суспгльно i адаптацг i; 
принципом  «единого  вгкна» та  
медичних  послуг  з  ви iздом  у  ЦРЛ 	Киево - 

мгсця 	 проживания  Святошинськ  
демобглгзованих  ого  району , 

вгйськовослужбовцгв  (особливо  
для 	oci6 	з 	обмеженими  Вишнгвська  

можливостями ). мгська  
лгкарня  

9. Сприяти  волонтерськгй  Ю 	«Киево - Полгпшення  стану  здоров 'я  
дгяльностг  щодо  проведення  Святошинськ  хворих , покращення  iх  якостг  
заходгв  з  реабглгтацг i та  ий  ЦПМСД», життя  та  суспгльно i адаптацг i 
соцгально i адаптацг i 
демобглгзованих  вгйськово - ЦРЛ 	Киево - 

службовцгв . Святошинськ  
ого  району , 

Вишнгвська  
мгська  
лгкарня  

Начальник  вгддглу  охорони  здоров ' я  
Киево -Святошинськог  РДА 	 Р .Б .Лява  


