
 
 
 

 
 
                                      ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
        ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
                                       ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                    (друга сесія восьмого скликання) 

 
РІШЕННЯ 

17 грудня 2020 року 
 

Про затвердження Програми 

«Забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий діабет 

жителів  Лубенської  територіальної 

громади на 2021 рік» 

 

         З метою повного забезпечення жителів Лубенської територіальної громади 
хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, зниження рівня 

захворюваності на цукровий діабет, зменшення кількості ускладнень внаслідок 

цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, а також збільшення 

тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет,  керуючись 

пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
міська рада вирішила : 

       1. Затвердити Програму «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів  Лубенської  територіальної громади на 2021 рік» 
(додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області забезпечити фінансування Програми 
«Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів  

Лубенської територіальної громади на 2021 рік». 
3. Організацію виконання рішення покласти на управління охорони 

здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Ківа В.В.). 
4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну депутатську  

комісію з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства і постійну 

депутатську комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів. 
 

Лубенський міський голова                          О. П. Грицаєнко  
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Додаток до рішення 
другої сесії  
Лубенської  міської 

ради восьмого скликання 

від 17 грудня 2020 року 
 

Програма 
«Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет 

жителів  Лубенської територіальної громади на 2021 рік» 
 

1.Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення програми Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  
2. Розробник програми Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  
3. Відповідальний виконавець 

програми 
Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради,  КП 

«Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради 
4. Учасники програми Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, КП 
«Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради, аптечні 

заклади різних форм власності 
5. Термін реалізації програми 2021 рік 
6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

  

6.1. Міський бюджет 3 646 830, 00 грн 
6.2. Інші джерела фінансування не 

заборонені чинним 

законодавством 

 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

3 646 830,00 грн 

 
2. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована Програма 
Захворювання на цукровий діабет в останні роки у зв'язку зі стрімким 

зростанням кількості хворих в усьому світі набуває загрозливого масштабу 

світової епідемії. Лише за період з 1990 по 2020 роки загальна кількість хворих на 

цукровий діабет збільшилася майже втричі і за стриманими прогнозами експертів 

у 2030 році досягне 552 млн. осіб.  
         За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щорічний 
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приріст хворих на цукровий діабет становить приблизно 15%. В Україні щороку 

реєструється зростання кількості хворих на цукровий діабет в середньому на 9,8 – 
11%.  

Станом на 01.12.2020р.  у  КП  «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради  на обліку у лікаря ендокринолога  хворих на цукровий 

діабет жителів Лубенської територіальної громади знаходиться  497 дорослих осіб 
та 17 дітей.   

Щороку видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами 

інсуліну зростають. Кожен хворий отримує різні комбінації інсулінів, різне 

дозування, тому і видатки на кожного інсулінозалежного індивідуальні.  
Відповідно до листа №01-9/3094 від 02.12.2020р. КП «ЛЛІЛ» ЛМР потреба 

в коштах на відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення хворих 

на цукровий діабет становить 470 569,2 грн. щомісячно (сума може змінюватись в 

залежності від вартості інсулінів та кількості хворих). 
Очікувана сума коштів з обласного бюджету на 2021 рік – 2 000 000,00 грн. 

Для забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет з місцевого бюджету для 

жителів Лубенської територіальної громади потрібно з 01.01.2021 року. – 
303 902,50 грн. щомісячно . 

3. Мета Програми 
Метою програми є турбота та підтримка хворих на цукровий діабет, що 

проживають у Лубенській територіальній громаді, стовідсоткове забезпечення їх 

препаратами інсуліну та відшкодування їх вартості аптечним закладам різних 

форм власності. 
4. Основні завдання Програми 

Забезпечити відшкодування аптечним закладам різних форм власності, на 

підставі наданих ними управлінню охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  звітів про відпущені лікарські засоби відповідно до 

затвердженого Міністерством охорони здоров’я України реєстру референтних цін 

(цін відшкодування) на препарати інсуліну. 
5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства з міського 

бюджету та інших джерел фінансування не заборонені законом .  
 

6. Заходи щодо виконання Програми 

№ 

з/п 
Найменування заходу Терміни 

виконання 
Виконавці 

1. Відшкодування аптечним закладам 

різних форм власності, на підставі 

наданих ними управлінню охорони 

здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  звітів про 

відпущені лікарські засоби відповідно 

до затвердженого Міністерством 

охорони здоров’я України реєстру 

референтних цін (цін відшкодування) 

на препарати інсуліну. 

2021 рік Управління охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської 

міської ради, КП 

«Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради, 

аптечні заклади різних 

форм власності. 
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7. Ресурсне забезпечення Програми 
 

Обсяг коштів, що пропонується 

залучити на виконання Програми 
Усього витрат 
на виконання Програми (грн) 

Усього, ( грн) 3 646 830,00  

міський бюджет 3 646 830,00 

Примітка: При виділенні коштів з державного бюджету місцевим бюджетам за 

рахунок коштів медичної субвенції на 2021р. (цільові кошти на лікування хворих 

на цукровий та нецукровий діабет) програма буде переглянута з метою 

першочергового фінансування придбання інсулінів за ці кошти. При переході 
програми реімбурсації препаратів інсуліну до адміністрування  Національною 

службою здоров’я України в рамках програми медичних гарантій у 2021р. 

виконання програми припиняється. 

8. Розрахунок 
коштів, необхідних для виконання заходів Програми 

 
 

9. Прогноз результатів виконання Програми 
Виконання заходів дасть змогу:  

- підвищити ефективність реалізації державної політики в галузі охорони 

здоров'я Лубенської територіальної громади;  
- забезпечити стовідсоткове відшкодування вартості препаратів інсуліну від 

потреб хворих за рецептами, виписаними лікарем-ендокринологом, КП 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради; 
- знизити госпіталізацію хворих на інсулінозалежний цукровий діабет; 
- знизити показники інвалідності та смертності від цукрового діабету; 
- підвищити рівень надання медичної допомоги;  
- збільшити тривалість і поліпшити якість життя хворих на цукровий діабет 

шляхом своєчасного і безкоштовного їх забезпечення препаратами інсуліну 

в повному обсязі згідно з потребою. 

Місце 

проживання 

хворого 

Загальна 

кількість 

хворих на 

цукровий 

діабет 

Потреба в коштах 

для 

забезпечення  одно

го хворого 

препаратами 

інсуліну на місяць 
в середньому (грн) 

Потреба в 

коштах для 

забезпечення  од

ного хворого 

препаратами 

інсуліну на 

2021р. в 

середньому 
(грн) 

Загальна 

потреба в  
коштах для 

жителів 

Лубенської 

територіальної 

громади на 
2021р. (грн) 

Лубенська 

територіальна 

громада 

514 591,25 7095 3 646 830,00 



4 
 

Основні результативні показники 

Показники 

  2021р. 

Обсяги фінансування (грн) 3 646 830,00 

Кількість хворих на цукровий діабет 514 

Потреба в коштах на одного хворого на 

місяць в середньому (грн) 
591,25 

Охоплення безкоштовним лікуванням 

хворих на цукровий діабет препаратами 

інсуліну, % 

100 

 
10. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на Лубенську міську раду 
Лубенського району Полтавської області, управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської ради. 
 

 

Секретар міської ради                                                                       М.Ф.Комарова 



 
Лубенська міська рада Полтавської області 

Виконавчий комітет 
Управління охорони здоров’я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
вул. П’ятикопа 26,  м. Лубни, Полтавська обл., 37500,  

Код ЄДРПОУ 26163886 
 

вих. №        від     .12.2020р. 

Міському голові 

                                                                                                     Грицаєнко О.П. 

 

       Враховуючи відсутність фінансування з боку держави та недостатнього 

фінансування з обласного бюджету, для забезпечення препаратами хворих на 

цукровий діабет, управлінням охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради розроблено Програму «Забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий діабет жителів  Лубенської  територіальної 

громади на 2021 рік». 

       Прошу винести на розгляд сесії Програму «Забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік», для 100% забезпечення інсуліном хворих на цукровий 

діабет жителів Лубенської територіальної громади. 

 

 

Начальник управління 

охорони здоров’я                                                                                  В.В.Ківа 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Про затвердження Програми «Забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий діабет жителів  Лубенської  міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

Розробник проекту рішення: Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради.  

Мета: затвердження Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих 

на цукровий діабет жителів  Лубенської  міської територіальної громади на 

2021 рік, та повне забезпечення інсулінозалежних хворих  препаратами  
інсуліну. 

1.Підстава розроблення проекту рішення 

Недостатнє державне фінансування забезпечення препаратами інсуліну 

жителів Лубенської територіальної громади, хворих на цукровий діабет на 

2021 рік. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення  

Програма розроблена для фінансування за кошти міського бюджету 
забезпечення препаратами інсуліну жителів Лубенської територіальної 

громади, хворих на цукровий діабет. В разі не отримання препаратів інсуліну 

згідно медичних показів, виникає  ускладнення перебігу цукрового діабету, 

збільшується вірогідність летальних випадків. 

3. Суть проекту рішення 

Фінансування з міського бюджету забезпечення препаратами інсуліну 

жителів Лубенської територіальної громади, хворих на цукровий діабет на 
2021 рік. 

 

 

 

 

Начальник  управління 

охорони здоров’я                                                                                В.В.Ківа 
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