
                                                                        
 

Довідка 

до проєкту від 27.02.2020 року  тридцять сьомої  сесії VІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2020-

2022 роки» та затвердження її в новій редакції 

 

 

  

Проект рішення розроблено: відділ охорони здоров’я виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:  Заєць Микола Анатолійович, начальник відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №26 

вулиця Грушевського, 22, місто Коростень, тел.5-00-28. 

 

Доповідає на сесії:  заступник міського голови  Дзига Олександр  Олексійович  

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:   заступник міського голови 

Дзига Олександр  Олексійович. 

 

Запросити:  відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги» Костенської міської ради. 

  

 

Розсилка:   відділ  охорони  здоров’я виконавчого комітету Коростенської 

міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги» Костенської міської ради, комунальне 

некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської міської ради». 

 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту від 27.02.2020 року  тридцять сьомої  сесії VІІ скликання Про 

внесення змін до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2020-

2022 роки» та затвердження її в новій редакції 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

1. У додатку 1 до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2020-

2022 роки» по комунальному некомерційному підприємству «Коростенська 

центральна міська лікарня Коростенської міської ради» заплановані кошти в 

пункті 5 «Здійснення капітальних і поточних ремонтів приміщень та 

обладнання КНП "Коростенської ЦМЛ КМР"» у сумі 6000,00 тис.грн.  В 

зв’язку із виявленою необхідністю, проведенням реконструкції ЛОР – 

офтальмологічного корпусу для розміщення пологового відділення на 

території КНП «Коростенська ЦМЛКМР» та приведенням у відповідність до 

ст..89 бюджетного кодексу України, потрібно внести зміни у додаток 1 п.5 

виклавши його в наступній редакції « Здійснення розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я », та збільшивши суму до 9000,00 

тис.грн. 

У додатку 1.1 до «Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2020-

2022 роки» по комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги»  Коростенської міської ради заплановані кошти 

в пункті 3.1 «Фінансування видатків на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв» у сумі 2031,0 тис.грн.  В зв’язку із виявленою необхідністю, а 

саме з взяттям на облік нової хворої виникла необхідність внесення змін до п.п 

4.1. «Забезпечення спеціальним дієтичним харчуванням хворих на 

фенілкетонурію для підтримки нормального росту і розвитку, та забезпечення 

лікарськими засобами хворих на справжній передчасний статевий розвиток» 

 З огляду на вищевикладене, є необхідність внесення зміни в додаток 1.1 

перенести  25 тис.грн.  з п.п 3.1 «Фінансування видатків на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв»  на п.п 4.1 «Забезпечення спеціальним 

дієтичним харчуванням хворих на фенілкетонурію для підтримки нормального 

росту і розвитку, та забезпечення лікарськими засобами хворих на справжній 

передчасний статевий розвиток». Також п.п.4.1. необхідно викласти в 

наступній редакції : «Забезпечення спеціальним дієтичним харчуванням 

хворих на фенілкетонурію для підтримки нормального росту і розвитку, та 

забезпечення лікарськими засобами хворих на справжній передчасний 

статевий розвиток». 

 Також програму реімбурсації препаратів інсуліну у рамках програми 

медичних гарантій попри обіцянки переходу з 01.04.2020 року на 

відшкодування від НЗСУ процес попередньо від терміновано до 01.10.2020 

року. Чи відбудеться перехід з 01.10.2020 року невідомо. У зв’язку з 

глобальним недофінансуванням за рахунок коштів державного бюджету 

лікарських засобів для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет, 

виникла необхідність внесення змін до додатку 1.2 п.п.1 та додаток 2.2. п.п.1 

замінити суму 330,0 тис.грн на 2100,00тис.грн. Дана цифра розрахована 

наступним чином (3333,00 тис.грн (сума повної потреби на 2020 рік для 



забезпечення хворих препаратими інсуліну) /12 місяців Х 9 місяців (з 

01.10.2020 року прогнозують перехід на фінансування від НЗСУ) ) – 398,2 

тис.грн ( субвенція ) = (3333,0/12*9)-398,2=2101,55 тис.грн. 

Невідкладність прийняття даного рішення полягає в тому, що розпочати 

проведення відпуску інсулінів та закупівель спеціального дієтичного 

харчування для хворих на фенілкетонурію та забезпечення лікарськими 

засобами хворих на справжній передчасний статевий розвиток, стане 

можливим лише після внесення змін до програми. При внесенні змін до 

програми в пізніше хворі будуть незабезпечені препаратами, що може 

призвести до непоправних наслідків. 

 

Начальник ВОЗ ВК КМР                    Микола ЗАЄЦЬ 


