
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

28 липня 2021 року  № 161 

 

Про стан пільгового забезпечення 

лікувальними засобами жителів 

м.Лубни 

 

Заслухавши інформацію директора Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Пучки О.Ю. про стан пільгового 

забезпечення лікувальними засобами жителів м.Лубни, відповідно до 

рішення Лубенської міської ради від 01.10.2020 року «Про затвердження 

програми фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік»,  керуючись ст.32 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

вирішив: 

         1.Інформацію директора Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Пучки О.Ю. про стан пільгового забезпечення 

лікувальними засобами жителів м. Лубни взяти до відома. 

2.Директору Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Пучці О.Ю. забезпечити проведення відшкодування вартості 

лікарських засобів, відпущених пільговим категоріям населення за 

пільговими рецептами 

3.Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

управління  охорони здоров’я виконавчого  комітету  Лубенської  міської   

ради Лубенського району Полтавської області Ківу В.В. 

4.Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника  

Лубенського міського голови Харченко І.В.. 

 

 

Лубенський міський голова            Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан пільгового забезпечення лікувальними засобами жителів м. Лубни  

на засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району 28.07.2021 року 
 

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство 

Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» протягом 

2017- І півріччя 2021 року забезпечувало проведення відшкодування вартості 

лікарських засобів, відпущених пільговим категоріям населення за 

пільговими рецептами в наступних обсягах :  

Показники 2017 2018 2019 2020 2021 (І 

півріччя) 

Загальна кількість хворих по 

місту, у разі амбулаторного 

лікування яким лікарські засоби 

за рецептами відпускаються 

безоплатно або на пільгових 

умовах,  чол. 

8269 8733 9539 8888 8269 

Кількість хворих, по КП «КНП 

ЛМЦПМСД» в разі 

амбулаторного лікування яким 

лікарські засоби за рецептами 

відпускаються безоплатно або на 

пільгових умовах,  чол. 

5999 6292 6627(первинна 

ланка)/ 

9539(загальна 

кількість) 

8888 8269 

Кількість хворих, які 

забезпечувались пільговими 

ліками КП «КНП ЛМЦПМСД», 

чол.  

1012 881 1669 1703 377 

Обсяги фінансування на 

забезпечення громадян пільгових 

категорій безкоштовними ліками,  

грн., в т.ч.: 

142 899,67 165 192,65 400 257,85 975652,72 572091,73 

- за рахунок медичної 

субвенції 

142 899,67 95192,65    

- за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

 70000,00 400 257,85 975652,72 572091,73 

Відсоток забезпеченості 16,9 14,0 17,5 19,2 4,6 

           З 01.10.2019 відшкодування вартості ліків, відпущених пільговим 

категоріям населення за пільговими рецептами, проводиться виключно КП 

«КНП ЛМЦПМСД», до цього періоду відшкодування здійснювалось  також 

КП «ЛЛІЛ»ЛМР . 

            Програмою фінансової підтримки та розвитку Комунального 

підприємства      «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський 

міський  центр первинної медико–санітарної допомоги» на 2021 рік  на 

відшкодування вартості ліків, відпущених пільговим категоріям за 

пільговими рецептами передбачено 1475,0 тис грн., затверджено кошторисом 



станом на 01.07.2021 - 960,0  тис. грн., з яких 700,0 тис. грн. було 

затверджено станом на початок року, і 260,0 тис. грн. виділено додатково. 

Середньомісячний обсяг забезпечення на 2021 рік  станом на 01.07.2021 

становить 80,0 тис. грн.  Але необхідно врахували, що після затвердження 

програми фінансової підтримки з’являються нові пацієнти, які потребують 

дороговартісного лікування. Так, з травня 2021 року пацієнтці з 

онкологічним захворюванням проводиться відшкодування вартості 

лікарських засобів в обсязі понад 30,0 тис. грн. щомісяця, і додаткова річна 

потреба в коштах лише для цієї пацієнтки становить понад 360,0 тис. грн. 

Орієнтовний обсяг коштів для забезпечення потреби пацієнтів 

виключно первинної ланки на 2021 рік становить 311,4 тис. грн. 

Стосовно пацієнтів, лікування яких визначається лікарями вторинного 

рівня надання медичної допомоги, то здебільшого це пацієнти, для яких 

припинення медикаментозного лікування загрожує інвалідизацією, має 

загрозу для життя хворого або загрозу здоров’ю оточуючих: орфанні 

захворювання у дітей, епілепсія, психічні розлади, ендокринні захворювання, 

стан після пересадки органів, онкологічні захворювання тощо. Сімейний 

лікар/педіатр забезпечує потребу пільгової категорії населення даної 

нозологічної групи в ліках шляхом виписування рецепта на основі 

консультативного висновку провідного фахівця в межах вимог галузевих 

стандартів в сфері охорони здоров’я. Орієнтовна місячна потреба пацієнтів в 

лікарських засобах, які потребують обов’язкового безперервного 

медикаментозного лікування, призначення якого лежить в компетенції 

фахівців вторинного рівня становить: 

Психічні розлади 7584 грн. 

Епілепсія 20892 грн. 

Ендокринологія 10493 грн. 

Опероване серце 2770 грн. 

стан після пересадки органів 6770 грн. 

Онкологія 57813 грн. 

У т.ч. - Знеболююча терапія 11787 грн. 

Хвороба Паркінсона 14176 грн. 

Інше (Системні захворювання сполучної 

тканини, Пульмонологія) 

6468 грн. 

Всього 126966 грн. 



Таким чином, річна потреба пільгового забезпечення ліками за 

призначенням фахівців  первинного, вторинного та третинного рівнів 

сягатиме 1835,0 тис грн., середньомісячна потреба на 2021 рік становить 

152,9 тис. грн., що значно більше обсягу фінансування нашого підприємства 

у цьому році.  

Основними групами населення, яким протягом 2020-2021рр. 

проводилось відшкодування вартості ліків, відпущених за пільговими 

рецептами були : 

№ 

з/п 

Показники 2020 р. І півріччя 2021 р. 

 Відшкодовано, 

тис.грн. 

Питома 

вага,% 

 Відшкодовано, 

тис.грн. 

Питома 

вага,% 

1 Відшкодовано за період, в 

т.ч.: 
975,7 100,0 572,1 100,0 

 Онкологія 233,5 23,9 248,2 43,4 

 Епілепсія 175,5 18,0 103,3 18,1 

 Інваліди війни 64,5 6,6 19,0 3,3 

 Діти  інваліди 146,8 15,1 63,9 11,2 

 Хвороба Паркінсона 75,2 7,7 31,4 5,5 

 Ендокринні хвороби 54,7 5,6 26,0 4,5 

 Інваліди І-ІІ гр. заг. захв. 22,9 2,3 5,7 1,0 

 Шизофренія 42,1 4,3 21,8 3,8 

 Ревматоїдний артрит 29,2 3,0 13,9 2,4 

 Пересадка органів 89,8 9,2 22,9 4,0 

 Учасники війни 3,4 0,3 0,3 0,1 

 ДЦП 9,8 1,0 2,0 0,3 

 Учасники бойових дій 2,8 0,3 0,3 0,1 

 Гематологічні захворювання 15,4 1,6 9,4 1,6 

 Операція на серці 5,9 0,6 1,3 0,2 

 Міастенія 3,1 0,3 2,7 0,5 

 Системний червоний вовчак 0,2    

 Члени сім’ї загиблого 0,3    

 Бронхіальна астма 0,5 0,1   



 

Протягом останніх років було призупинено значну кількість державних 

програм, відповідно до яких фінансування хворих з онкологічними, 

орфанними, ендокринними та іншими захворюваннями проводилось за 

рахунок коштів державного бюджету, що також значно збільшило 

навантаження на місцеві бюджети. 

                               

 

 

Директор                                            

КП «КНП ЛМЦПМСД»     Олена  ПУЧКА 

       

 


