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Програма   

«Забезпечення медикаментами громадян, 
постраждалих  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи по Музиківській територіальній 

громаді на 2021 рік» 
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1. Паспорт Програми 

 
 
 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Музиківська сільська рада 

2 Дата та номер розпорядчого 
документу про розроблення 
Програми 

- 

3 Головний розробник Програми Музиківська сільська рада 
4 Співрозробники Програми - 
5 Відповідальний виконавець 

програми 
Музиківська сільська рада 

6 Співвиконавці (учасники)    
Програми 

КНП Музиківська амбулаторія ЗПСМ, 

7 Термін реалізації Програми 2021 рік 
8 Етапи виконання Програма розрахована на один рік до 

кінця 2021 року. 
9 Мета програми Підтримка медикаментами учасників, 

ліквідаторів Чорнобильської аварії 
10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, грн.     7703,00 

10.1 в тому числі: 
- коштів місцевого бюджету; 
- коштів обласного бюджету; 
- коштів державного бюджету; 
- кошти інших джерел. 

 

 
    - 

7703,00 
- 
- 

11 Очікувані результати Забезпечення учасників, ліквідаторів 
Чорнобильської катастрофи, 
медпрепаратами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 
      
      
      На території Музиківської сільської ради проживає 8 учасників ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС. 
     Актуальність   прийняття Програми зумовлена недостатнім рівнем 

забезпечення медикаментами громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській 
АЕС. 

    Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових 
коштів з обласного бюджету. 

   Законодавчими  підставами  для виконання Програми є: Закон України: «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  Закон України “ Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, 
відповідно до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації 
№287 “Про порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті 
для надання пільг на медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” від  24 березня 2006 року. 

 
3. Мета  Програми 

    Метою програми є  забезпечення медикаментами громадян, постраждалих від 
аварії на ЧАЕС. 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  показники 

результативності. 
    Ухвалення Програми  забезпечить підвищення ефективності заходів, 

спрямованих  на:  пільгове забезпечення медпрепаратами учасників ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС, поліпшення їх здоров'я, а також покращення 
матеріального становища.  

     Основними завданнями Програми є: виділення необхідних коштів з  
обласного бюджету для відшкодування вартості медикаментів   аптечній мережі.  

 
5. Обсяги та джерела Фінансування Програми 

    Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься відповідно 
до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету .  

      
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ                    
                                                                                                                          грн. 

Обсяг коштів, що 
пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 
2021 рік 

1 2 
Обсяг ресурсів, всього, 
у тому числі: 7703,00 
державний бюджет - 
обласний бюджет 7703,00 
місцевий бюджет - 
кошти інших джерел - 

 
6.Строки та етапи виконання Програми 

       Термін реалізації Програми- 2021 рік. Програма розрахована на один рік та 
передбачає виконання в один етап. 

 
7.  Очікувані результати 

    Реалізація заходів Програми дасть змогу поліпшити медичне, соціально- 
побутове обслуговування громадян,  постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

 
8. Координація та контроль за виконанням Програми 

      Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на  
постійну комісію з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету та 
управління комунальною власністю. 

  
 
           Секретар ради                                                     Л.С.Погрібна 
  



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Додаток 1 

до Програми  
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  

 
 
 
 Секретар  ради                                                                          Л.С.Погрібна

Зміст  
заходів 

Строк 
виконан

ня 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяги фінансування 
на 2021 рік,  (грн.). 

Очікуваний 
результатт 

2 3 4 5 6 7 
Виділення коштів 
на  медикаменти 

2021 Музиківська 
сільська рада 

Обласний бюджет 7703,00 Забезпечення учасників, 
ліквідаторів 
Чорнобильської 
катастрофи, 
медпрепаратами 

  



 

 


