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1. ПАСПОРТ 

 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Музиківська сільська рада 
2. Розробник Програми Музиківська сільська рада 

Програма розроблена відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
17.08.1998 р. № 1303 “ Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами окремих 
груп населення та за певними категоріями 
захворювань”, Постанови МОЗ України № 
169 від 14.04.2003 року, Постанова КМУ 
№ 759 від 26.08.2015 

3. Відповідальний виконавець 
Програми 

Музиківська сільська рада 

4. Учасники Програми КНП Музиківська амбулаторія ЗПСМ 
5. Термін реалізації Програми 2020 рік 
6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Місцевий 

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, 
у тому числі: 

51932 грн 

7.1 коштів бюджетів органів 
місцевого самоврядування 51932 грн. 

7.2 інших коштів - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 



 
1. Загальна частина 

Програма спрямована на  оптимальне забезпечення доступності окремих 
груп населення та певних категорій хворих  визначених   Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань”  та Постанови МОЗ України 
№ 169 від 14.04.2003 року ( безкоштовне амбулаторне лікування  
антикоагулянтами), Постанови КМУ 759 від 26.08.2015 року. 

2. Мета Програми 
Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску 

лікарських засобів , виробів медичного призначення  за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп  населення та за категоріями 
захворювань,   шляхом відшкодування  їх вартості  за  рецептами  лікарів. 

   
 3. Основні завдання Програми 

Основне завдання Програми полягає у покращенні 
здоров’я  населення   міста, виявлення  захворювань  на  ранніх стадіях, 
зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та 
появи нових, продовженню активного життя. 

4. Шляхи та способи розв’язання проблем 
   Виконання Програми забезпечить 

своєчасне  виявлення  захворювань  на  ранніх стадіях, зниження ризиків 
загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, 
продовженню активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та 
дитячого населення  міста, відновлення  працездатності, профілактику 
соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих 
причин смерті серед мешканців ОТГ. 
 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок: 
- бюджетних коштів. 
Обсяги фінансування Програми на 2020 рік передбачені в розмірі  51932  

грн. 
Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть 

щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік, 
виходячи із фінансових можливостей місцевого бюджету. 

                                
 
 
 



                         6. Строки виконання Програми 
Строки виконання Програми: 2020 рік. 
 

7. Контроль за виконанням  Програми 
 
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Виконавчий комітет сільської ради 
 

8. Групи населення ( ПІП) ,  лікарські засоби , що фінансується Програмою. 
Н
/
п ПІП 

Адреса 
проживання 

Медичний 
препарат 

Группа 
населення 

Сума, 
грн 

Розмір доходу 
(з 01.12.19 
пенсія 1638 

грн) 
1 Кульчицька 

Людмила 
Анатоліївна 

с.Музиківка 
вул.Степова,5
7 

синкумар Пенсіонер по 
інвалідності ____ Пенсія більше 

мін.розміру 

2 Строкань Андрій 
Володимирович 

с.Музиківка 
вул.Піонерськ
а 3 

Варфарин Пенсіонер по 
інвалідності 1128 Мінімальна 

пенсія 

3 Чихун Вероніка 
Олександрівна 

с.Музиківка 
вул.Стадіонна 
13а 

Сумамед,К
реон,Урсо

фальк,Вент
олін 

Дитина з 
інвалідністю 
( зареєстрована, 
але не 
проживає) 

36672 Б/о 

4 Харлашкін Андрій 
Володимирович 

с.Загорянівка, 
вул.Степова 2 

Сульфасал
азин 

Пенсіонер по 
інвалідності 3000 Мінімальна 

пенсія 
5 Даник Наталя 

Генадіївна 
с.Музиківка 
вул.Миру 10 

Левоком Пенсіонер за 
віком 5760 

Станом на 
01.12.2019пен

сія більше 
мін.розміру 
( на 46 грн) 

при виконанні 
умови 

( мін.пенсія) 
6 Новікова Любов 

Дмитрівна 
с.Музиківка 
вул. 
Тваринників 

Циклодол Пенсіонер за 
віком ____ Пенсія більше 

мін.розміру 

7 Чихун Артем 
Вікторович 

с.Музиківка 
вул.В Карла 
19 

Карбамазе
пім 

Інвалід 
дитинства 1 
група 

400 Б/о 

8 Мельникова Анна 
Віталіївна 

с.Музиківка 
вул.Тваринни
ків 32 

Метотрекс
ат,Фолієва 

кислота 
Дитина з 
інвалідністю 4572 Б/о 

9 Парамонова Вікторія 
Сергіївна 

с.Музиківка 
вул.40 років 
Перемоги 44 

Карбамазе
пім 

Інвалід 
дитинства 1 
група 

400 Б/о 

 Всього    51932  

 
  
   


