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Програма 

часткової  компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій 

населення Хустської міської територіальної громади 

 на 2021-2023 роки 

 

Загальні положення 

     Для забезпечення соціального захисту окремих категорій населення і 

фінансування в повному обсязі цільової програми соціального захисту цих 

категорій населення, а також пільг, передбачених для них законодавством, 

виникає необхідність поліпшення їх медикаментозного забезпечення шляхом 

збільшення грошових витрат на придбання медикаментів. На території 

Хустської міської територіальної громади проживає2050 осіб, які відносяться 

до окремих категорій населення. Для більш якісного медикаментозного 

обслуговування цієї категорії мешканців району є необхідність збільшити 

грошові витрати на медикаментозне забезпечення однієї особи.  

 Враховуючи  загальну концепцію розвитку системи охорони здоровʹя 

України  в світлі реформування галузі охорони здоровʹя та появу на ринку 

нових надавачів медичних послуг, а саме лікарів - ФОП та приватних медичних 

центрів, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності 

з медичної практики і заключили договір з Національною службою здоровʹя 

України, на  виконання Законів України від 06.04.2017 р. № 2002 – VІІ « Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я» від 19.10.2017 р. 

№ 2168 – VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», від 14.11.2017 р.  № 2206 – VІІІ «Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості», змін до постанови 

№152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" від 17 березня 2017 

року. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

Мета Програми 

Метою цієї Програми є підвищення рівня соціального захисту окремих 

категорій населення і поліпшення їх медикаментозного забезпечення,надання 

можливості мешканцям Хустської міської територіальної громади, що уклали 

декларації з сімейними лікарями комунального некомерційного підприємства 

«Хустський центр ПМСД» Хустської міської ради та лікарями – ФОП, 

отримати лікарські засоби за рецептами безоплатно або з доплатою відповідно 

до Національного переліку лікарських засобів. 

 

 



 

Основними завданнями Програми є: 

• Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, 

вартості ліків за рецептами лікарів комунальних некомерційних закладів 

охорони здоров'я, в т.ч. лікарів - ФОП; 

• Більш повне медикаментозне забезпечення осіб окремих категорій, 

виходячи із зростаючих економічних можливостей. 

 

Терміни виконання 

 

Виконання Програми передбачено на 2021-2023 роки. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

Хустської міської територіальної громади з розрахунку на особливо вразливих 

хворих з важкими захворюваннями населення Хустської міської територіальної 

громади. 

Розрахунок потреби в коштах та обсяги фінансування (в тому числі по 

роках) представлені в додатках 2,3,4 до Програми. 

 

Очікувані результати 

 

Виконання Програми дозволить зміцнити здоров’я населення окремих 

категорій, більш якісно проводити профілактику, лікування захворювань і 

реабілітацію хворих Хустської міської територіальної громади. 

 Контроль за виконанням Програми 

 Контроль за виконанням Програми здійснює головний розпорядник коштів 

бюджету Хустської міської територіальної громади та постійна депутатська 

комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, 

фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та 

торгівлі. 

 

Секретар ради                                                                        Василь ГУБАЛЬ 

 

 

 


