
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

4 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 12 лютого 2022 року       № 22-4-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження програми медичного обслуговування населення 

(надання населенню медичних послуг) та співфінансування  оплати 

медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення Борщагівської 

територіальної громади 

на 2021 рік 

 

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», обговоривши проєкт програми, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму медичного обслуговування населення (надання 

населенню медичних послуг) та співфінансування  оплати медичних послуг 

понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення Борщагівської територіальної громади на 2021 рік, 

що додається. 

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 

       
Підготовлено: Н. Краснощокова 

Погоджено: І. Станіславська
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ПРОГРАМА  

 

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

(НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ)  

ТА СПІВФІНАНСУВАННЯ  ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПОНАД 

ОБСЯГ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ПРОГРАМОЮ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ 

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ  

БОРЩАГІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2021 РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

Додаток 

до рішення Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області  

від ___грудня 2020 року № ____4-VIII 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 4 сесії VIII скликання 

Борщагівської сільської ради  

Бучанського району 

Київської області 

від __грудня 2020 р. №____ 
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І. Паспорт Програми медичного обслуговування населення (надання 

населенню медичних послуг) та співфінансування оплати медичних послуг 

понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення Борщагівської територіальної громади на 2021 

рік  

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Борщагівської 

сільської ради 

2. Розробник Програми Борщагівська сільська  рада 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми  

Борщагівська сільська рада, КНП 

«Лікарня інтенсивного лікування 

Боярської міської ради, КНП 

«Вишнівська міська лікарня», КНП 

ЦПМСД Білогородської сільської ради 

5. Учасники Програми  

Борщагівська сільська рада, КНП 

«Лікарня інтенсивного лікування 

Боярської міської ради, КНП 

«Вишнівська міська лікарня», КНП 

ЦПМСД Білогородської сільської ради 

6. Термін реалізації Програми                    2021 рік 

7. 
Джерела фінансування 

Програми  

Бюджет Борщагівської громади, 

субвенції з державного, обласного та 

інші джерела, не заборонені 

законодавством 

8. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

Відповідно до кошторисних призначень 
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ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 
 

Недостатня або повна відсутність державного фінансування на 

забезпечення пацієнтів, у тому числі орфанними захворюваннями, лікарськими 

засобами,  виробами медичного призначення, інсулінами відповідно до рішень 

Уряду, у тому числі постановами Кабінету Міністрів України  від 03.12.2009 р. 

№ 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з 

інвалідністю технічними та іншими засобами», від 17.08.1998 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», від 31.03.2015 № 160 «Про затвердження 

Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного споживання», від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання 

відшкодування вартості препаратів інсуліну», у тому числі за життєвими 

показаннями, постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 «Про 

затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову 

службу за контрактом». 

Для виконання вказаного пп. г' і д п. 3 ст. 89 Бюджетного Кодексу 

України,  ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» передбачена можливість затвердження місцевих 

програм.  

ІІІ. Мета і завдання Програми 
 

Мета Програми – забезпечення населення Борщагівської територіальної 

громади (пацієнтів) лікарськими засобами,  виробами медичного призначення, 

інсулінами відповідно до рішень Уряду, у тому числі постанов Кабінету 

Міністрів України  від 03.12.2009 р. № 1301 «Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими 

засобами», від 17.08.1998 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», від 31.03.2015 № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення 

громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими 

засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного 

споживання», від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості 

препаратів інсуліну», у тому числі за життєвими показаннями. 

Також необхідно здійснити: 

-  фінансове  забезпечення роботи військово-лікарської комісії для 

проведення медичного огляду призовників та військовозобов'язаних 

Борщагівської територіальної громади; 

-  оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів 

охорони здоров’я (амбулаторій загальної практики сімейної медицини), які 

належать Борщагівській територіальній громаді; 
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-    забезпечення функціонування невідкладної медичної допомоги для 

населення Борщагівської територіальної громади. 

 

 

 
ІV. Фінансування Програми 

 
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до чинного 

законодавства за рахунок коштів бюджету Борщагівської територіальної 

громади, субвенцій з державного та інших джерел, не заборонених 

законодавством України, відповідно до затвердженого помісячного розпису 

сільського бюджету. 

 

 

V. Заходи щодо реалізації Програми 

 

Пропонується здійснити наступні заходи щодо реалізації Програми: 

- надання населенню медичних послуг, в тому числі забезпечення 

(відшкодування) лікарськими засобами і виробами медичного призначення 

(додатково понад обсяг відповідних субвенцій з державного бюджету), в тому 

числі інсулінів та інших лікарських засобів і виробів медичного призначення 

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, у тому числі від 17.08.1998 

№ 1303, від 03.12.2009 №  1301, від 31.03.2015 № 160 та від 23.03.2016 № 239,   

шляхом перерахування коштів із загального фонду у вигляді субвенції   

Боярському міському бюджету для КНП «Лікарня інтенсивного лікування 

Боярської міської ради»;   

        - фінансування   невідкладної медичної допомоги населенню, що 

здійснюється понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення Борщагівської територіальної громади 

шляхом перерахування коштів із загального фонду сільського бюджету у 

вигляді субвенцій Білогородському сільському бюджету для  КНП «ЦПМСД 

Білогородської сільської ради»; 

       -  оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони 

здоров’я (амбулаторій загальної практики сімейної медицини), які належать 

Борщагівській територіальній громаді, шляхом перерахування коштів  із 

загального фонду у вигляді субвенції   Білогородському сільському бюджету 

для КНП «ЦПМСД Білогородської сільської ради»;  

 -  фінансове  забезпечення роботи військово-лікарської комісії для 

проведення медичного огляду призовників та військовозобов'язаних 

Борщагівської територіальної громади, шляхом перерахування коштів  із 

загального фонду сільського бюджету у вигляді субвенції  міському бюджету 

Вишневої міської ради для КНП «Вишнівська міська лікарня»; 

-    централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет 

інсуліном та нецукровий діабет десмопресином  за рахунок цільової субвенції з 

державного бюджету для КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської 

міської ради», яке здійснює облік (веде реєстр) таких хворих Борщагівської 

громади.   
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Обсяги видатків за Програмою додаються. 

 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Управління, координацію та контроль виконання Програми здійснює 

виконавчий комітет Борщагівської сільської ради. 

З метою реалізації вказаного, лікувальні заклади - надавачі медичних 

послуг,  до кожного 10 числа місяця, наступного за звітним, надають 

управлінню фінансів звіти про фактичне використання коштів субвенцій з 

Борщагівського сільського бюджету. 
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Обсяги видатків за Програмою 

 

 
 

Назва заходу 

Механізм 

фінансування 

Орієнтовний обсяг 

коштів сільського 

бюджету 

Надання населенню медичних послуг, в 

тому числі забезпечення (відшкодування) 

лікарськими засобами і виробами 

медичного призначення (додатково понад 

обсяг відповідних субвенцій з державного 

бюджету), в тому числі інсулінів та інших 

лікарських засобів і виробів медичного 

призначення. 

Субвенція міському 

бюджету Боярської 

міської ради 

1 400 000 

Фінансування   невідкладної медичної 

допомоги населенню, що здійснюється 

понад обсяг, передбачений програмою 

державних гарантій медичного 

обслуговування населення Борщагівської 

територіальної громади. 

Субвенція 

Білогородському 

сільському бюджету 

1 198 600 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв комунальних закладів 

охорони здоров’я (амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини), які 

належать Борщагівській територіальній 

громаді. 

Субвенція 

Білогородському 

сільському бюджету 

389 000 

Фінансове  забезпечення роботи 

військово-лікарської комісії для 

проведення медичного огляду призовників 

та військовозобов'язаних Борщагівської 

територіальної громади. 

Субвеція міському 

бюджету Вишневої 

міської ради 

600 000 

Централізовані заходи з лікування хворих 

на цукровий діабет інсуліном та 

нецукровий діабет десмопресином ( за 

рахунок цільової субвенції з державного 

бюджету). 

КНП «Лікарня 

інтенсивного 

лікування Боярської 

міської ради» 

660 300 

 

 


