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1. Паспорт Програми 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Калинівська селищна рада 

2. Розробник Програми Калинівська селищна рада 

3 Співрозробник Програми Калинівська селищна рада 

4. Відповідальний виконавець Калинівська селищна рада 

5. Учасники Програми Калинівська селищна рада 

6. Термін реалізації Програми 2016-2020р р 

7. Перелік бюджетів, що беруть 

участь у виконанні Програми  

Селищний бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів районного бюджету, 

необхідних для реалізації 

Програми 

З врахуванням кількості осіб, які 

отримують програмний гемодіаліз, 

кількості поїздок хворих на тиждень та 

вартості квитка на проїзд 

 

 

2. Загальна частина. 

На початок 2016 року на лікуванні у Васильківській центральній районній 

лікарні перебуває  пацієнт Калинівської селищної ради Кравченко Лариса 

Василівна, яка отримує сеанси гемодіалізу (BiBraun)  за рахунок коштів 

селищного бюджету відповідно до селищної програми "Здоров’я". 

 

 Хворі з нирковою недостатністю змушені три рази на тиждень проходити 

сеанси гемодіалізу – очищення крові через апарат штучної нирки. 

Для проведення сеансу гемодіалізу, хворі змушені тричі на тиждень 

приїжджати до відділення гемодіалізу Васильківської ЦРЛ. 

На сьогоднішній день державою не надаються пільги на маршрутах 

перевезення для такої категорії громадян. 

Програмою передбачається відшкодування таким хворим вартості проїзду 

в автобусних маршрутах від місця проживання до м.Василькова з 

урахуваннями кількості поїздок на тиждень. 

 

3. Мета програми 

 

Надання грошової допомоги хворим району із хронічною нирковою 

недостатністю, які проходять гемодіаліз у Васильківській центральній районній 

лікарні, для придбання препаратів еритропоетину та інших необхідних 

лікарських засобів, а також надання таким хворим пільг на проїзд від місця 

проживання до м.Василькова і у зворотньому напрямку. 

Адресна допомога хворим сприятиме покращенню їх матеріального стану 

та якості життя. 
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4. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету, в межах його фінансових можливостей. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, 

затверджених рішенням селищної ради при прийнятті (уточненні) бюджету на 

відповідний рік чи уточненні бюджету. 

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на рік і можуть 

коригуватися протягом року з урахуванням зміни кількості хворих, які 

отримують програмний гемодіаліз, вартості медичних препаратів, середньої 

вартості квитків на проїзд. 

 

5. Розрахунок витрат для відшкодування вартості лікування, 

    проїзду та порядок виплати адресної матеріальної допомоги 

 

Для отримання адресної матеріальної допомоги особи, які отримують 

програмний гемодіаліз, подають до селищної ради  письмову заяву із 

зазначенням особового рахунку (для перерахування коштів), довідку 

Васильківської ЦРЛ про необхідність отримання сеансів гемодіалізу, копію 

паспорта, копію ідентифікаційного номера.  

Для отримання коштів на безкоштовний проїзд автобусним (маршрутним) 

транспортом подають документи (квитки) на проїзд від місця проживання до 

міста Василькова і у зворотньому напрямку. 

Необхідні медичні препарати на одну особу на місяць Розрахунок 

потреби вартості медикаментів для хворих з хронічною нирковою 

недостатністю, які отримують гемодіаліз у відділенні гемодіалізу 

Васильківської ЦРЛ станом на 01.03.2016р. : 

 
Назва медикаментів Кількість 

доз на 

місяць 

Ціна, грн. Сума на місяць, 

грн. 

Епобіокрин 2000 МО шприц тюбик 

для ін'єкцій   

13 139,75 1816,75 

Цибор 3500 беміпарин натрій розчин 

для ін’єкцій 17500МО антифантора 

Ха/мл 

14 180,91 2532,74 

Натрія хлорид розчин 0/9%-400 мл 

(ПВХ) контейнер 

13 12,82 166,66 

Шприц одноразовий 2.0 мл. з голкою 15 1,81 27,15 

Шприц одн. 20.0 мл з голкою 13 4,65 60,45 
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Вата медична нестерильна 100гр. 2 13,16 26,32 

Марля  нестерильна 5м. 7х14 1 29,95 29,95 

Бинт нестерильний 7х14 13 9,63 125,19 

Септил спирт 70%-100мл 1 22,37 22,37 

Лейкопластир кат. 2,5х500 см на 

нетканої основі 

2 21,65 43,30 

Карнівіт 200мг/мл 5 мл флакон №1, 

«Юрія-фарм» 

12 33,39 400,68 

Венофер розчин для ін’єкцій 200 мг/мл 

фл. 

13 176,5 2294,50 

Всього, грн.     7546,06 

 

 

Місячна потреба коштів на хворого – 7546,06 гривень 

Річна потреба коштів на 1 хворого      - 90552,72гривень. 

 

Адресна матеріальна допомога виплачується щомісячно із зарахуванням 

коштів на особисту банківську картку отримувача. 

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми. 

 

Виконання Програми дає право кожному хворому з хронічною нирковою 

недостатністю отримувати матеріальну допомогу, що сприятиме своєчасному 

проходженню сеансів гемодіалізу, уникненню можливих ускладнень 

захворювання, поліпшенню якості та збільшенню тривалості життя діалізних 

хворих. 


