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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 

Музиківська амбулаторія ЗПСМ, аптечна 
мережа 

7 Термін реалізації Програми 2021 рік 
8 Етапи виконання Програма розрахована на один рік  
9 Мета програми Відшкодування вартості препаратів 

інсуліну хворим на цукровий діабет  у  
 2021 році 

10 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього, грн. 148 100 

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

 

 
    - 

- 
- 
- 

11 Очікувані результати Змога своєчасно і в повному об’ємі 
інсулінозалежним хворим отримувати 
безкоштовно препарати інсуліну 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
 
      
     Цукровий діабет – тяжке хронічне прогресуюче захворювання, яке потребує медичної 

допомоги протягом усього життя хворого. Діабет характеризується розвитком серйозних 
ускладнень, що потребують дорогого лікування, є однією з основних причин передчасної 
смертності. При цьому діабет невпинно молодшає, кожен рік вражаючи все більше людей 
працездатного віку.     

     Надзвичайна небезпека діабету визнана сьогодні всім міжнародним співтовариством. У 
грудні 2006 року Організація Об'єднаних Націй на своїй 61-ї сесії Генеральної асамблеї 
прийняла спеціальну резолюцію №61/225 по цукровому діабету, в якій визнала діабет важким 
хронічним захворюванням, що представляє серйозну загрозу не тільки для добробуту окремих 
людей, але і для економічного і соціального добробуту держав і всього світового 
співтовариства.  

      На території Музиківської сільської ради проживає 36 чоловік хворих на цукровий діабет 
та  які потребують інсулінотерапії. 

     Актуальність   прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті  заходів 
для пільгового забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, відшкодування 
вартості препаратів інсуліну через аптечні мережі у зв'язку з  недостатнім фінансуванням з 
державного бюджету. 

    Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів, 
виходячи з фінансових можливостей бюджету громади або коштів медичної субвенції другого 
рівня.  

   Законодавчими  підставами  для виконання Програми є закони України: «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», 
від 05 березня 2014 року №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження 
державного регулювання цін на препарати інсуліну», від 23 березня 2016 року №239 «Деякі 
питання відшкодування вартості препаратів інсуліну».   

 
3. Мета  Програми 

    Метою програми є своєчасне    забезпечення  препаратами інсуліну хворих на цукровий 
діабет, відшкодування вартості препаратів, зниження рівня захворюваності, зменшення   
ускладнень, збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.    

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

результативності. 
    Ухвалення Програми  забезпечить підвищення ефективності заходів, спрямованих  на:  

пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, запобіганню та 
зниженню інвалідності, смертності, збільшення тривалості та поліпшення життя хворих на 
цукровий діабет шляхом своєчасного та стовідсоткового забезпечення препаратами інсуліну.   

     Основними завданнями Програми є: виділення необхідних коштів з бюджету   громади 
або  за рахунок медичної субвенції другого рівня  для  відшкодування вартості препаратів 
інсуліну аптечній мережі. Захід Програми, виконавці та терміни його виконання визначені у 
додатку №1 до Програми. 

 
5. Обсяги та джерела Фінансування Програми 

    Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься відповідно до 
законодавства за рахунок коштів  бюджету Музиківської сільської ради  або  за рахунок 
медичної субвенції другого рівня.  

      



 

 
 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ                    
                                                                                                                          грн. 

Обсяг коштів, що пропонується 
залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 
2021 рік 

1 2 
Обсяг ресурсів, всього,грн 
у тому числі: 148 100 
державний бюджет - 
обласний бюджет - 
місцевий бюджет 148 100 
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 відшкодувати вартість препаратів інсуліну  
аптечній мережі, що в свою чергу дасть можливість знизити соціальну напруженість серед 
хворих на цукровий діабет, підвищити ефективність лікування та доступності медичної 
допомоги, знизити смертність від ускладнень хвороби створити умови для продовження  та 
поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.   

 
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  відшкодування 
вартості препаратів 
інсуліну аптечній 
мережі 

2021 Музиківська 
сільська рада 

Бюджет  
Музиківської 
сільської ради , 
Державний 
бюджет. 
 

148 100 Змога своєчасно і в 
повному об’ємі 
інсулінозалежним хворим 
отримувати безкоштовно 
препарати інсуліну 

  



 

 


