
Всього                                                        

2020-2022 рр.
2020 рік 2021 рік 2022рік

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

1.
Забезпечення хворих на

цукровий діабет препаратами інсуліну

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади
2 700,0 2 100,0 300,0 300,00

2 700,0 2 100,0 300,0 300,0

2.

Створення та впровадження

системи психологічної

підтримки хворих на

цукровий діабет та членів їх

сімей, зокрема із залученням

волонтерів

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Продовження роботи зі

створення на базі закладів

охорони здоров’я кабінетів

«Самоконтролю хворих на

цукровий діабет»

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Удосконалення державної

системи реєстрації хворих на

цукровий діабет, технічне

забезпечення та програмний

супровід реєстру хворих на

цукровий діабет

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади
15,0 5,0 5,0 5,0

15,0 5,0 5,0 5,0

5.

Залучення засобів масової

інформації, навчальних

закладів і громадських організацій до 

інформування

населення з питань

профілактики, діагностики та

лікування захворювання

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Закупівля лікарських засобів для 

лікування нецукрового діабету 

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади
60,0 20,0 20,0 20,0

60,0 20,0 20,0 20,0

8.

Забезпечення дітей, хворих

на цукровий діабет витратними 

матеріалами для приладів постійного 

моніторингу глюкози крові, голками до 

шприц ручок та

тест картриджами для визначення 

глікозильованого глюкометром

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади
210,0 65,0 70,0 75,0

210,0 65,0 70,0 75,0

9.

Забезпечення дітей і

дорослих витратними

матеріалами для приладів

постійної інфузії інсуліну

(інсулінових помп)

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади
13,5 4,0 4,5 5,0

13,5 4,0 4,5 5,0

10.

Участь у проведенні щороку

Всесвітнього дня боротьби із

захворюванням на діабет (14

листопада)

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

Не потребує 

фінансування

0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Розповсюдження

просвітницьких матеріалів з

питань профілактики,

виявлення та лікування

цукрового діабету

Відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, 

КНП"КЦМЛКМР"

Кошти бюджету 

Коростенської  міської 

територіальної громади
3,0 1,0 1,0 1,0

3,0 1,0 1,0 1,0

3 001,5 2 195,0 400,5 406,0

Джерела 

фінансування

Додаток 1.2 до "Міської програми розвитку  та підтримки 

галузі охорони здоров'я на 2020-2022 роки"

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку  та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки в частині надання медичного  

забезпечення інсулінами та цукрознижувальними препаратами хворих на цукровий та нецукровий діабет

№ Назва заходу Виконавці

Всього п10.:

Всього п11.:

 Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Всього за додатком:

Секретар міської ради 

Всього п5.:

Всього п6.:

Всього п8.:

Всього п1.:

Всього п9.:

Всього п2.:

Всього п3.:

Всього п4.:


