
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

16 грудня 2021 року 

Про затвердження Програми 

«Надання додаткових медичних 

послуг (понад державні гарантії 

медичного обслуговування) населенню  

Лубенської територіальної громади  

на 2022-2024 роки» в новій редакції 
  

 

Розглянувши Програму «Надання додаткових медичних послуг (понад 

державні гарантії медичного обслуговування) населенню Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 року» в новій редакції, подану Комунальним 

некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 33 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 3, 

4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», статті 89 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 

17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань», наказів Міністерства 

охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 457 «Про заходи щодо удосконалення 

медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні» (зі змінами),  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму «Надання додаткових медичних послуг (понад 

державні   гарантії медичного обслуговування) населенню Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» в новій редакції (додається). 
 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) забезпечити 

фінансування Програми «Надання додаткових медичних послуг (понад державні 

гарантії медичного обслуговування) населенню Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» в новій редакції. 



 

3. Організацію виконання рішення покласти на комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (головний лікар Богатиренко В.М.).  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В., управління охорони 

здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Ківа В. В.), постійну депутатську комісію з 

питань планування бюджету та фінансів, постійну депутатську комісію з питань 

охорони здоров'я, материнства та дитинства. 

 

 

 

 Лубенський міський голова                                                 Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Про затвердження Програми «Надання додаткових медичних 

послуг (понад державні гарантії медичного обслуговування) населенню 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки» в новій редакції 

 

Розробник проєкту рішення: комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області. 

 

Мета: затвердження Програми «Надання додаткових медичних послуг (понад 

державні гарантії медичного обслуговування) Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки» в новій редакції, забезпечення необхідного харчування для 

хворих на фенілкетанурію та відшкодування витрат за лікарські засоби згідно 

рецептів, для пільгових категорій населення. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення  

Недостатнє  державне фінансування забезпечення необхідного харчування для 

хворих на фенілкетанурію та відшкодування витрат за лікарські засоби згідно з 

рецептами, для пільгових категорій населення жителям Лубенської територіальної 

громади  на 2022-2024 роки. 

 

     2.  Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Програма розроблена для фінансування за кошти міського бюджету забезпечення 

необхідного харчування для хворих на фенілкетанурію  та відшкодування витрат 

за лікарські засоби згідно з рецептами, для пільгових категорій населення 

жителям Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.  

 

3. Суть проєкту рішення 

Фінансування з бюджету територіальної громади забезпечення необхідного 

харчування для хворих на фенілкетанурію  та відшкодування витрат за лікарські 

засоби згідно з рецептами, для пільгових категорій населення жителям Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

 

 

 

Головний лікар  

КП «Центр ПМСД»  

Лубенської міської ради                                                   Володимир 

БОГАТИРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

«Надання додаткових медичних послуг 

(понад державні гарантії медичного обслуговування) 

 населенню Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки» в новій редакції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області                                   

від 16 грудня 2021 року  



 

 
Зміст 

 

І. Паспорт Програми. 

 

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

 

ІІІ. Мета Програми. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми. 

 

V. Завдання, заходи Програми та результативні показники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ І 

ПАСПОРТ 

Програма надання додаткових медичних послуг 

 (понад державні гарантії медичного обслуговування) населенню Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції 

 

1. Ініціатор  

розроблення  

Програми 

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету         

Лубенської міської ради,  

 КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради 

 

2. Розробник 

Програми 

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради,  

КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради    

3. Відповідальний 

виконавець 

КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради    

4. Учасники  

Програми 

КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради 

6. Термін 

реалізації 

Програми 

 2022-2024 роки 

7. Перелік 

місцевих 

бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні  

Програми  

Державні, бюджети територіальної  громади та інші джерела, 

не заборонені законодавством 

8. Загальний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

Програми, 

всього, 

у тому числі 

(тис. грн.): 

2 338,0 

8.1. кошти 

територіальної 

громади 

2 338,0 

 



 

 

 

Розділ ІІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

 
       Згідно з Конституцією України від 28.06.1996 року: людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою  соціальною цінністю. 

Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування. 

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних 

соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони  

здоров'я  медична допомога надається безоплатно. 

         Відповідно до  Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017р. №2168-VIII: 

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення 

(програма медичних гарантій) - програма, що визначає перелік та обсяг медичних 

послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату надання 

яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету 

України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та 

реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними 

станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами. 

Програмою  медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних 

послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми  медичних 

гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України, 

передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть 

покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на 

реалізацію відповідних державних програм та заходів, місцевих бюджетів, 

медичного  страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Програма медичних гарантій розробляється з урахуванням положень 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової і бюджетної 

політики. 

Права та обов’язки пацієнтів у сфері державних фінансових  гарантій 

1. Пацієнти мають право на: 

1) отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної 

якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на 

реалізацію програми медичних гарантій у надавачів медичних послуг; 



2) безоплатне отримання інформації від Уповноваженого органу або надавачів 

медичних послуг про програму  медичних гарантій та надавачів медичних послуг 

за цією Програмою, які можуть надати необхідну пацієнту медичну послугу. 

Програма Надання додаткових медичних послуг (понад державні гарантії 

медичного обслуговування) населенню Лубенської міської ради на 2022-2024 

роки (далі - Програма)  розроблена згідно з Конституцією України від 

28.06.1996р., Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997р. №280/97-ВР, Законом України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» від 19.10.2017р. №2168-VIII, ст.43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280-97-ВР, 

ст.18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 

19.11.1992р. №2801-XII, з метою забезпечення здоров’я, якості та тривалості 

життя хворих на фенілкетонурію, відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказу МОЗ України від 13.11.2001р. 

№457 “Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на 

фенілкетонурію в Україні” з індивідуальним розрахунком згідно з п.2.2 наказу 

МОЗ України від 20.01.2014р. №51 “Про внесення змін до наказу МОЗ України 

від 25.09.2013р. №829” з урахуванням збільшення забезпечення  хворих на 

фенілкетонурію до 18-ти років та інших. 

Одним з основних завдань органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, як представників держави на місцях, є реалізація державної 

політики щодо забезпечення належного рівня надання медичної допомоги 

населенню.  

       Затвердження Програми дозволить забезпечити проведення комплексу 

заходів, спрямованих на розв’язання проблем та підвищення ефективності 

медицини в цілому. 

РОЗДІЛ ІІІ 

МЕТА ПРОГРАМИ 

 
         Мета цієї Програми спрямована на забезпечення здоров’я, якості та 

тривалості повноцінного життя населення Лубенської територіальної громади. 

Програма включає вирішення проблем з: 
 забезпечення необхідного харчування для хворих на фенілкетонурію; 

 відшкодування витрат за лікарські засоби згідно з рецептами, для пільгових 

категорій населення. 
 

РОЗДІЛ ІV 

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 

ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

        Програма надання додаткових медичних послуг (понад державні гарантії 

медичного обслуговування) населенню Лубенської територіальної громади на 

2022-2024 роки передбачає вирішення визначених проблем у сфері охорони 

здоров’я. 

Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 2022-2024 років. 

        Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок місцевого 

бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 



        Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми у 2022-2024 

роках, становить 2 245,9 тис.грн. та наведений в таблиці: 

 

 

 

 

 

 

Показники 

Період виконання Програми, роки  

Загальний обсяг 

коштів, 

необхідних для 

реалізації 

Програми, 

тис.грн. 

 

 

Показники 

 

2022  

 

2023                     

 

2024 

 

Загальний обсяг 

коштів, 

необхідних для 

реалізації 

Програми, 

тис.грн. Обсяг коштів, 

необхідних для 

реалізації Програми, у 

тому числі: 

 

797,6 

 

747,8 

 

792,6 

 

2 338,0 

Коштів бюджету  

територіальної 

громади, тис.грн. 

 

797,6 

 

747,8 

 

792,6 

 

2338,0 

 

Програма направлена на: 

- зниження рівня первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих 

працездатного віку) внаслідок ускладнень; 

- зниження рівня смертності від ускладнень; 

  - зменшення кількості дітей з важкими гіпоглікемічними станами. 
 

 

РОЗДІЛ V 

ЗАВДАННЯ, ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 
 

    Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-

санітарної допомоги населенню є підвищення доступності та ефективності 

медичного обслуговування населення, реалізація завдань державної політики у 

напрямі створення системи охорони здоров’я, яка б відповідала європейському 

рівню медичного забезпечення. 

    Виконання Програми дає змогу створити модель фінансування системи 

охорони здоров’я сучасного зразка, забезпечить ефективне використання 

обмежених ресурсів. 

    Результативні показники, які характеризують результати виконання 

Програми, наведені в Додатку 2 до Програми. 

   Реалізація заходів Програми дасть змогу повноцінно забезпечити 

необхідними препаратами населення, яке проживає на території Лубенської 

територіальної громади, що в свою чергу дасть можливість доступності 

необхідного  лікування та ефективності якісної медичної допомоги, як наслідок 

зниження смертності від ускладнень різних захворювань. 



Завданням  Програми є: 

       1.Поліпшення стану здоров’я хворих, які підлягають пільговому 

забезпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування, покращення 

їх якості життя та суспільної адаптації. 

       2. Своєчасність забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій 

населення у разі їх амбулаторного лікування, забезпечення доступу визначеної 

категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів. 

       3.Зменшення соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного 

забезпечення хворих пільгового контингенту лікарськими засобами. 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Напрямом діяльності Програми є наближення якісного медичного 

обслуговування шляхом надання кваліфікованих медичних послуг та 

необхідного фармацевтичного забезпечення. 

Заходами Програми є: 

1. Придбання  спеціального  харчування  для хворих на фенілкетонурію. 

2. Забезпечення пільгових категорій населення необхідними 

препаратами. 
 

Завдання №1 

 «Придбання необхідного харчування 

хворих на фенілкетонурію» 

 

Першим завданням Програми є забезпечення спеціального харчування 

хворихна фенілкетонурію до 18-ти років. 

Фенілкетонурія - це хвороба, яка змінює метаболізм (здатність організму 

засвоювати їжу). Діти, народжені з фенілкетонурією, не здатні метаболізувати 

фенілаланін (частина протеїну), який через це накопичується в крові. Така 

ненормальна висока кількість фенілаланіну перешкоджає нормальному розвитку 

мозку. Це спадкове захворювання, яке, за умови відсутності лікування, 

призводить до розумової відсталості. Хоча ця хвороба не дуже поширена (1 

дитина з кожних 8000 новонароджених), вона потребує великих витрат. 

         Специфічну дієту при фенілкетонурії слід дотримуватися протягом 

тривалого часу (понад 10 років з моменту підтвердження діагнозу). Лікування 

дієтою починається при рівні фенілаланіну в крові 15 мг % і вище, допустима 

норма споживання фенілаланіну визначається в залежності від віку дитини. 

Дієтичне лікування дітей проводять під суворим контролем вмісту фенілаланіну в 

крові. Результативним показником є забезпечення осіб замінним харчуванням, 

покращення якості та продовження тривалості їх життя. 

           На території Лубенської територіальної громади станом на 01.08.2021 року 

зареєстровано один мешканець громади хворий на фенілкетонурію. Відповідно до 

Наказу МОЗ №829 від 25.09.2013р. «Про затвердження методичних рекомендацій 

планування та розрахунку кількості лікарських засобів, виробів медичного 

призначення, що закуповується за рахунок коштів державного та місцевого 

бюджетів для забезпечення визначених груп населення, на основі відповідних 

реєстрів»  орієнтовна потреба 1 дитини, хворої на фенілкетонурію  віком 11 - 18 



років включно, сягає 24500 грама білка на рік. Препарат COMIDA PKU (500 гр) – 

в 100 грамах продукту має 73 грама білка, тобто в банці – 365 грам білка. 24500 

грам / 365 грам = 67 банок препарату необхідно на рік. 

 Вартість однієї упаковки спеціального харчування у 2021р. становила  

3 844,78 грн., з вмістом білка в упаковці 365 гр. Отже, на рік необхідно: 24500/365 

= 67 банок спеціального харчування.  

 

№  

Назва показника 

Одиниця 

виміру 

2022р 

 

2023р 2024р 

1 2 3 4 5 6 

1 Ціна препарату грн 3 844,78 4 075,43 4 319,94 

2 Кількість упаковок шт 67  67 67 

3 Сума на рік грн 257 600,00 273 054,00 289 436,00 

 РАЗОМ грн 257 600,00 273 054,00 289 436,00 

 

Завдання №2 

«Лікування пільгових категорій населення» 

 

         Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1303 «Про впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань», Постанова КМУ від 26.08.2015 року №759 «Про внесення змін до 

Постанови КМУ від 17.07.1998 року №1303 та Наказу МОЗ від 20.04.2014 року 

№241 «Про організацію забезпечення інвалідів і дітей – інвалідів технічними та 

іншими засобами», Постанова КМУ від 31.03.2015 року №160 «Про затвердження 

Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворюваннями, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного лікування» передбачають пільгове лікування  

визначених категорій хворих. 

         Перелік пільгових категорій жителів, які перебувають на обліку у сімейних 

лікарів, станом на 01.08.2021 рік: 
 

Категорія хворих Постанова №1303 

від 17.08.1998р. 

Осіб 

Особи, яким передбачено безоплатний відпуск 

лікарських засобів згідно із Законом України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

Безоплатний 

відпуск 

296 

Особи, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, відповідно до Закону 

України «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів та інших громадян похилого 

віку» 

Безоплатний 

відпуск 

10 



Пенсіонери з числа колгоспників, робітників, 

службовців, які  отримують пенсію за віком, по 

інвалідності та у разі втрати годувальників в 

мінімальних розмірах 

Безоплатний 

відпуск 

15 

Діти віком до трьох років Безоплатний 

відпуск 

168 

Діти віком від трьох до шести років Пільговий відпуск 384 

Діти з інвалідністю віком до 16 років Безоплатний 

відпуск 

42 

Інваліди 1 та 2 групи внаслідок трудового 

каліцтва, проф- або загального захворювання 

Безоплатний 

відпуск 

55 

Інваліди з дитинства Безоплатний 

відпуск 

25 

Особи, яким передбачено безоплатний відпуск 

лікарських засобів згідно із Законом України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

Безоплатний 

відпуск 

237 

Інші пільгові категорії   

в тому числі:   

Особи, нагороджені знаком «Почесний донор 

СРСР» згідно Закону України «Про донорство 

крові та її компонентів»  

Пільговий відпуск 5 

Діти з багатодітних сімей Безоплатний 

відпуск 

265 

Дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями 

вагітності, а також жінки, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС, забезпечуються 

безоплатно засобами контрацепції відповідно до 

Національної програми планування сім’ї, 

затвердженої Постановою КМУ від 13.09.2019р. 

Безоплатний 

відпуск 

6 

Разом  1508 

 

Перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські 

засоби відпускаються безоплатно (пільговики по захворюваннях): 

- Нецукровий діабет- 2 чол 

- Бронхіальна астма – 33 чол 

- Епілепсія – 20 чол 

- Хвороба Паркінсона – 16 чол 

- Протезування клапанів серця – 7 чол 

- Шизофренія – 19 чол 

- Онкохворі – 315 чол 

- Гематологічні захворювання – 67 чол 

- Ревматизм – 89 чол 



- Ревматоїдний артрит – 39 чол 

- Системний червоний вовчак – 2 чол 

- Туберкульоз – 68 чол 

- Аддісонова хвороба -1 чол 

- Гіпофізарний нанізм -1 чол 

- Хвороба Бехтерєва–2 чол 

- Інфаркт міокарту (перші 6 місяців) – 10 чол 

- Дитячий церебральний параліч -14 чол 

- СНІД, ВІЧ-інфекція -1 чол 

- Післяопераційний гіпотеріоз, у тому числі з причини раку щитовидної 

залози – 6 чол 

- Цукровий діабет – 54 чол 

- Системний гострий вовчак – 2 чол 

- Фенілкетонурія -1 чол 

- Психічні захворювання (інвалідам І та ІІ груп, а також хворим, які 

працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і 

психіатричних закладів) – 48 чол 

Разом кількість пацієнтів – 817 чоловік. 

 

    Програма розрахована на 2325чол. у 2022р. та передбачає збільшення пацієнтів 

з кожним наступним роком на 7%. 

Метою заходу є забезпечення визначеної категорії хворих амбулаторним 

лікуванням на пільгових умовах максимально від можливостей місцевого 

бюджету, також забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення, витратними матеріалами, медичним обладнанням. 

 

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

         Ініціаторами розробки Програми є Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської ради та КП «Центр ПМСД» Лубенської 

міської ради. 

         Відповідальним виконавцем Програми є КП «Центр ПМСД» Лубенської 

міської ради, який здійснює координацію та контроль за ходом виконання 

Програми та забезпечує: 

 здійснення загального керівництва та контролю за підготовкою і 

виконанням Програми; 

 подання пропозицій щодо внесення змін до Програми та припинення її 

виконання; 

 надання оперативної інформації про виконання Програми, підготовка 

узагальнюючого звіту про результати виконання Програми за 

підсумками року та подання його на розгляд сесії Лубенської міської 

ради з метою визначення ефективності виконання Програми. 

 

 

Секретар Лубенської міської ради                             Маргарита КОМАРОВА                                                     

и

  



    

                                                                                                                                                             Додаток 1  

                                                                                                                                           до Програми надання 

                                                                                                                                                         додаткових  медичних послуг 

(понад державні гарантії медичного 

                                                                                                                                                       обслуговування) населенню 

                                                                                                                                                                   Лубенської територіальної громади 

                                                                                                                                                                на 2022-2024 роки в новій редакції 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми надання додаткових  медичних послуг 

(понад державні гарантії медичного обслуговування) населенню 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

Програми 

 
Строк  

виконан

ня 

 заходу 

 

 

Виконавці 

 

Джерела  

фінансуванн

я 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість), 

 тис. грн., у тому числі: 

 

Очікуваний 

результат 

2022р 2023р 2024р  

1 2 3 4 5 6 7   10 

1 Забезпечення 

необхідним 

харчуванням 

хворих на 

фенілкетонурію 

Придбання 

спеціального 

харчування для 

хворих на 

фенілкетонурію 

2022-

2024р

р 

Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради,  

КП «Центр ПМСД» Лубенської 

міської ради 

Бюджет 

територіальн

ої громади 

257,6 273,1 289,4 Забезпечення 

населення 

необхідним 

харчуванням 

2 Забезпечення 

пільгових  

категорій 

хворих 

лікарськими 

засобами 

Відшкодування 

 витрат за лікарські 

засоби пільговим 

категоріям  

населення 

2022-

2024рр 
Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради,  

КП «Центр ПМСД» Лубенської 

міської ради  

 

Бюджет 

територіальн

ої громади 

540,0 474,7 503,2 Забезпечення 

пільгових 

категорій 

хворих 

лікарськими 

засобами 

                                                                               

Разом 

    797,6 747,8 792,6  

Х 

 

 Головний лікар  

КП «Центр ПМСД»Лубенської міської ради                                                           Володимир БОГАТИРЕНКО                                                                                                   
 

 

                                                                                                                                                        



       Додаток 2  

                                                                                                                                           до Програми надання 

                                                                                                                                                          додаткових  медичних послуг 

(понад державні гарантії медичного 

                                                                                                                                                        обслуговування) населенню 

                                                                                                                                                                     Лубенської територіальної громади 

                                                                                                                                                                  на 2022-2024 роки в новій редакції 
 

 

Результативні показники, які характеризують результати виконання 

Програми надання додаткових медичних послуг 

 (понад державні гарантії медичного обслуговування) населенню  

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції 

 
Назва показника Одиниця виміру 2022 р 2023 р 2024 р 

1 2 4   

1. Забезпечення необхідним 

харчуванням хворих на 

фенілкетонурію 

    

Показники затрат:     
- обсяги коштів тис. грн. 257,6 273,1 289,4 

Показники продукту:     

- кількість хворих осіб 1 1 1 

Показники ефективності:     

- середні витрати на одного хворого тис. грн. 257,6 273,1 289,4 

Показники якості:     

- забезпечення повноти охоплення хворих відсоток 100,0 100,0 100,0 

2. Забезпечення безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів окремих груп 

населення 

    

Показники затрат:     

обсяги коштів, всього  тис. грн. 540,0 474,7 503,2 



у тому числі:     

- безоплатний відпуск тис. грн. 371,8 394,0 417,7 

- пільговий відпуск тис. грн. 168,2 80,7 85,5 

Показники продукту:     

чисельність потребуючого населення, всього осіб 2325 2488 2662 

у тому числі:     

- безоплатний відпуск осіб 817 874 935 

- пільговий відпуск осіб 1508 1614 1727 

Показники ефективності:     

середні витрати на одну особу, всього   грн. 193 191 189 

у тому числі:     

- безоплатний відпуск грн. 455 451 447 

- пільговий відпуск грн. 50 50 50 

Показники якості:     

- питома вага охоплення потребуючого 

населення 

відсоток 100,0 100,0 100,0 

 
Головний лікар КП «Центр ПМСД»  

Лубенської міської ради                                                                                               Володимир БОГАТИРЕНКО 
 

 


