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КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
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РІШЕННЯ

від 24 грудня 2021 року смт Калинівка №250-12-VIII

Про затвердження Програми впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань на території Калинівської громади на 2022-2026 рік

На виконання законів України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 
донорство крові та її компонентів», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 
«Про впорядкування безоплатного та пгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань», Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 
території Калинівської громади на 2022-2026 роки (додається).

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради передбачити в 
бюджеті Калинівської селищної територіальної громади на 2022-2026 роки 
кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних фінансових 
можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.
комісію Калинівської селищної р 
молоді, фізкультури і спорту, 
населення, а також 
фінансів, бюджету, 
міжнародного спів

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
з питань освіти, культури, туризму, 

хорони здоров’я та соціального захисту 
инівської селищної ради з питань 

економічного розвитку, інвестицій та 
)ї селищної ради.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Калинівської 
селищної ради
від 24.12.2021 №250-12-VIII

ПРОГРАМА
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 

на території Калинівської громади на 2022-2026 роки

смт Калинівка
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ВСТУП

Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань на території Калинівської 
селищної ради на 2022-2026 роки (далі - Програма) розроблено з метою 
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення 
потреб пільгових категорій населення району у лікарських засобах у разі 
амбулаторного лікування.

Програма створена на виконання законів України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про донорство крові та її 
компонентів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі 
амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно 
згідно з переліками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які 
зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів, що включені до 
переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, згідно 
з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 № 
863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів” та до 
Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що 
затверджується Міністерством охорони здоров’я.



1. Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення програми КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради»,
Калинівська селищна рада

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення 
програми

3. Розробник програми КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради»

4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець 

програми
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Калинівської селищної ради»

6. Учасники програми КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Калинівської селищної ради» 
аптечний заклад, визначений на конкурсних 
засадах

7. Термін реалізації програми 2022-2026 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми
Державний, місцевий та обласний бюджети, 
бюджети сільських/селищних рад та інші джерела 
не заборонені законодавством

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн всього:

1500,0

Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.):

Джерела фінансування Обсяг фінансування по роках, тис. грн.
2022 2023 2024 2025 2026

Державний, обласний бюджети,
бюджети сільських/селищних рад та 
інші джерела не заборонені
законодавством, в т. ч.

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

на КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради»

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Всього 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2. Мета Програми

- надання повноцінної медичної допомоги пільговим та соціально 
незахищеним верствам населення, які визначені чинним законодавством: 
категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких 
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах, 
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення».



- дотримання прав та свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я 
та забезпечення пов'язаних із ними гарантій;

- соціально-медичного забезпечення ветеранів війни, учасників бойових 
дій, які мають право на пільгове медичне забезпечення.

- підвищення ефективності витрат та ефективне використання коштів;
- загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони 

здоров'я;
- орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, 

поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері 
охорони здоров'я.

- поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають безкоштовному та 
пільговому забезпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного 
лікування;

- покращення їх якості життя та суспільної адаптації;
- зменшення соціальної напруги у членів родин хворих, пов’язаної з 

невпевненістю у спроможності самостійного забезпечення хворих пільгових 
категорій лікарськими засобами.

3. Шляхи, методи і засоби реалізації Програми

Програма розрахована на 2022-2026 роки.
Реалізація Програми буде здійснюватися медичним закладом КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» 
відповідно до розроблених заходів (Додаток 1 до Програми) за участю 
аптечного закладу, визначеного на конкурсних засадах.

Програма ґрунтується на засадничих принципах:
- відповідності законодавству та нормативної коректності;
- системності та наступності;
- аналітичності та достовірності;
- доцільності та ефективності.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, 
передбачених в бюджеті Калинівської селищної територіальної громади, а 
також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством 
України. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних на реалізацію Програми у 
2022-2026 роках, складає 1500,0 тис. грн.

При підготовці проекту Програми враховувались дані статистичних звітів, 
проведеної диспансеризації пільгових категорій населення Калинівської 
територіальної громади, аналізу медико - технологічних документів 
(протоколів лікування), економічної ефективності та доцільності призначень 
певних медичних препаратів, результати виконання Програми впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань на території Калинівської громади на 2021 рік. Серед 



багаточисельного переліку пільгових категорій населення, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення» необхідно надати перевагу 
найбільш соціально незахищеним групам; особам, лікування захворювань яких 
є найбільш тяжким, з фінансової точки зору, для родини хворого; хворим, 
захворювання яких, потребують постійного, протягом всього життя, лікування 
та мають несприятливий прогноз у разі припинення вживання ліків.

5. Контроль за ходом виконанням Програми

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради».

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 
Калинівської селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, 
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, а 
також постійною комісією Калинівської селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

Директор
КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради» Сергій КУДРЕНКО



Додаток 1 до Програми

Заходи до Програми впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань на території Калинівської громади на 2022-2026 роки

№ 
п/ 
п

Назва заходу Виконавці Джерела 
фінансуванн 

я

Обсяги фінансування по роках, тис. 
грн.

Очікувані результати

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Забезпечити безоплатний 
та пільговий відпуск 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення:
- учасники бойових дій та 
інваліди війни відповідно 
до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»
- діти-інваліди відповідно
до Закону України «Про 
основи соціальної
захищеності інвалідів в 
Україні»

діти віком до трьох 
років учасників бойових 
дій в зоні АТО

КНП «Центр 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної 
ради», 
аптечний 
заклад 
визначений 
на 
конкурсних 
засадах.

Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
селищної 
ради та інші 
джерела не 
заборонені 
законодавств 
ом

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають 
безкоштовному та пільговому забезпеченню 
лікарськими засобами у разі амбулаторного 
лікування;
покращення їх якості життя та суспільної 
адаптації;
зменшення соціальної напруги у членів родин 
хворих, пов’язаної з невпевненістю у
спроможності самостійного забезпечення хворих 
пільгових категорій лікарськими засобами

2 Забезпечити безоплатний 
та пільговий відпуск 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
певних категорій
захворювань

КНП «Центр 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної

Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
селищної 
ради та інші 
джерела не

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають 
безкоштовному та пільговому забезпеченню 
лікарськими засобами у разі амбулаторного 
лікування;
покращення їх якості життя та суспільної 
адаптації;
зменшення соціальної напруги у членів родин



№ 
п/ 
п

Назва заходу Виконавці Джерела 
фінансуванн 

я

Обсяги фінансування по роках, тис. 
грн.

Очікувані результати

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ради», 
аптечний 
заклад 
визначений 
на 
конкурсних 
засадах..

заборонені 
законодавств 
ом

хворих, пов’язаної з невпевненістю у
спроможності самостійного забезпечення хворих 
пільгових категорій лікарськими засобами

3. Забезпечити пільговий 
відпуск лікарських
засобів за рецептами 
лікарів у разі
амбулаторного лікування 
окремих груп населення з 
оплатою 50% їх вартості:
- інваліди І і II груп 
відповідно до Закону 
України «Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»
- почесні донори України 
відповідно до Закону 
України «Про донорство 
крові та її компонентів»

КНП «Центр 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 
Калинівської 
селищної 
ради», 
аптечний 
заклад 
визначений 
на 
конкурсних 
засадах.

Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
селищної 
ради та інші 
джерела не 
заборонені 
законодавств 
ом

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Поліпшення стану здоров’я хворих, що підлягають 
безкоштовному та пільговому забезпеченню 
лікарськими засобами у разі амбулаторного 
лікування;
покращення їх якості життя та суспільної 
адаптації;
зменшення соціальної напруги у членів родин 
хворих, пов’язаної з невпевненістю у
спроможності самостійного забезпечення хворих 
пільгових категорій лікарськими засобами

4. Всього: 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Директор КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської селищної ради» Сергій КУДРЕНКО


