
   

 

Довідка 

до проєкту від 15.04.2021 року п’ятої сесії VІІІ скликання Про внесення 

змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я 

на 2020-2022 роки» та викладення її у 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:  начальник відділу охорони здоров’я - Заєць Микола 

Анатолійович 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:   :  начальник відділу охорони 

здоров’я - Заєць Микола Анатолійович 

 

Запросити:  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» 

  

 

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 15.04.2021 року п’ятої сесії VІІІ скликання Про внесення 

змін до «Міської програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я 

на 2020-2022 роки» та викладення її у новій редакції 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

В зв’язку із зверненням стосовно первинного взяття на облік та забезпечення 

необхідними технічними засобами та необхідністю виділення додаткових 

коштів для забезпечення медичними засобами згідно постанови №1301 від 

03.12.2009р. «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей – 

інвалідів технічними та іншими засобами» виникла необхідність внесення 

змін до «Міської програми розвитку охорони  здоров’я на 2020-2022 роки».  

зменшити п.п.2.1. « Згідно постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 «Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань»  у 2021 р. на 30 000,00 грн.;  

збільшити п.п.2.2. «Згідно постанови КМУ від 03.12.2009 р. № 1301 «Про 

затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей – інвалідів технічними та 

іншими засобами»» у 2021 р. на 30 000,00 грн. 

 

 

Начальник ВОЗ ВК КМР                    Микола ЗАЄЦЬ 

 


