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Про виконання заходів 
Комплексної програми

-с*

На виконання рішень Луцької міської ради від 04Л 2. 2017 №34/97 «Про 
затвердження Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, бійців -  
добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній 
операції на Сході України, членів їх сімей , а також сімей загиблих (померлих) 
військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 -2020 роки» (далі -  
Програма) та від 22Л2.2017 № 36/2 «Про бюджет міста Луцька на 2018 рік»,

1. Затвердити Порядок реалізації заходів Комплексної програми 
підтримки учасників бойових дій, бійців -  добровольців, які брали або на даний 
час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх 
сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які 
зареєстровані в м. Луцьку, на 2018 -2020 роки (додаток 1).

2. Головним лікарям міських комунальних лікувально 
профілактичних закладів :

2 Л .Забезпечити координаційні дії щодо виконання заходів Програми в 
межах своїх повноважень та бюджетних асигнувань (додаток 2).

2.2.Організувати щомісячний моніторинг використання коштів на 
реалізацію заходів Програми і подавати інформацію до 05 числа місяця 
наступного за звітним в управління охорони здоров'я Луцької міської ради 
згідно форми (додаток 3).

2.3. Проводити аналіз виконання програмних заходів і, у разі 
необхідності, подавати пропозиції та обґрунтування стосовно внесення змін до 
них.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника управління охорони здоров’я Глухманюка В.М.

наказую:

Начальник управління Микола Якимчук



Додаток 1

до наказу У03

від 15/01/2018 № 3/17-3

Я

ПОРЯДОК
реалізації заходів Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, 

бійців -  добровольців, які брали або на даний час беруть участь в 
антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей , а також сімей 

загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018
-2020 роки»

1.Загальні положення

Порядок, розроблений з метою реалізації заходів Комплексної програми 
підтримки учасників бойових дій, бійців -  добровольців, які брали або на даний 
час беруть участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей , 
а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. 
Луцьку, на 2018 -2020 роки» і є комплексом заходів, що здійснюються на 
місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, медико - психологічної 
підтримки:

-військовослужбовців Збройних Сил України, які були мобілізовані та брали 
участь в АТО;

- бійців-добровольців, а також осіб, які проходили службу у збройних підрозділах, 
що формувались за добровільним принципом;

- військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби у 
Збройних Силах України;

- членів сімей загиблих (померлих).

Законодавчі підстави для виконання Програми: закони України: «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», Бюджетний кодекс України.
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В рамках своєї компетенції управління охорони здоров’я Луцької міської 
ради та комунальні заклади охорони здоров’я міста забезпечують в межах 
бюджетних асигнувань реалізацію наступних заходів Програми :

1. Безкоштовне медикаментозне лікування при наданні амбулаторної, 
стаціонарної та стоматологічної допомоги, в тому числі зубопротезування (окрім 
дорогоцінних металів) в комунальних закладах охорони здоров’я міста вказаним 
категоріям.

2. Функціонування в КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної 
допомоги» реабілітаційного відділення для демобілізованих військовослужбовців, 
які брали участь в антитерористичній операції.

2. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації виконання завдань
Програми

2.1.Забезпечення безкоштовного медикаментозного лікування та харчування 
з належним оформленням медичної документації при наданні :

2.1.1. амбулаторної медичної допомоги
Надається в комунальних закладах “Центр первинної медико -  санітарної 

допомоги ”, “Центр первинної медико -  санітарної допомоги №1”, “Центр 
первинної медико -  санітарної допомоги №2”, “Центр первинної медико -  
санітарної допомоги №3” , “Луцька міська дитяча поліклініка”. Включає в себе 
безоплатне медикаментозне забезпечення при амбулаторному лікуванні , виклику 
невідкладної медичної допомоги та на денному стаціонарі , а також 
відшкодування вартості пільгових рецептів через аптечну мережу з відповідною 
відміткою та окремого ведення статистично- бухгалтерського обліку.

2.1.2. стаціонарної медичної допомоги
Надається в комунальному закладі “Луцька міська клінічна лікарня” за 

направленням лікаря загальної практики -  сімейного лікаря центрів первинної 
медико -  санітарної допомоги та / або у випадках невідкладної медичної 
допомоги з харчуванням за грошовими нормами , визначеними відповідною 
постановою Кабінету Міністрів України для ветеранів війни в закладах охорони 
здоров’я.

2.1.3. стоматологічної допомоги
Надається в комунальному лікувально -  профілактичному закладі “Луцька 

міська клінічна стоматологічна поліклініка” з розрахунку повної вартості 
лікування

2.1.4.зубопротезування ( окрім дорогоцінних металів)

«



Надається в комунальному лікувально -  профілактичному закладі “Луцька 
міська клінічна стоматологічна поліклініка” з розрахунку повної вартості 
проведення зубопротезування.

2.2. Функціонування реабілітаційного відділення для демобілізованих 
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції в КЗ 
«Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги»:

2.2.1.Реабілітаційне відділення (далі - Відділення) - структурний підрозділ 
комунального закладу “Луцький центр первинної медико -  санітарної допомоги ”, 
що створений для надання соціально -  психологічної та медико -  реабілітаційної 
допомоги демобілізованим військовослужбовцям , які брали участь в 
антитерористичній операції, членів сімей військовослужбовців та членів сімей 
загиблих (померлих) військовослужбовців.

2?2.2.Відділення виконує загальноміську функцію , надає вказану допомогу 
за само зверненнями та/або направленнями лікарів загальної практики -  сімейних 
лікарів центрів первинної медико -  санітарної допомоги та забезпечує зворотній 
зв’язок з центрами первинної медико -  санітарної допомоги .

3. Працівники відділення:
- за необхідністю організовують проведення тренінгів для лікарів загальної 
практики -  сімейних лікарів та лікарів спеціалістів вузьких спеціальностей.

- видають пацієнту виписку (рекомендації) психологічного огляду з амбулаторної 
картки для пред’явлення її лікарю загальної практики -  сімейного лікаря за 
місцем реєстрації , на підставі чого лікар зможе прийняти рішення щодо виписки 
безоплатного рецепта на необхідні ліки.

- оформляють довідки (форма 070,071) для отримання путівки санаторно - 
курортного лікування через Департамент соціальної політики Луцької міської 
ради , про що повідомляють центри первинної медико -  санітарної допомоги.

4.Прикінцеві положення

3.1.Положення затверджується наказом начальника управління охорони 
здоров’я Луцької міської ради .



Додаток 2 

до наказу У0 3

в ід  15/01/2018_№ 3/17-3 

Обсяг бюджетних асигнувань за рахунок коштів місцевого бюджету на 
безкоштовне медикаментозне лікування при наданні амбулаторної, 

стаціонарної та стоматологічної допомоги (окрім дорогоцінних металів) в 
комунальних закладах охорони здоров’я міста учасників бойових дій, бійців -  
добровольців, які брали або на даний час беруть участь в антитерористичній 

операції на Сході України, членів їх сімей , а також сімей загиблих (померлих) 
військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018 рік

Заклад Сума коштів в грн.

КЗ”Луцька міська клінічна 
лікарня”

всього 328000 грн., в тому числі на 
медикаментозне забезпечення -240000 грн., 
на харчування -  88000 грн.

КЗ”Луцька міська дитяча 
поліклініка”

всього 23500 грн.

КЗ”Луцький центр 
первинної медико — 
санітарної допомоги”

всього 56100 грн., в тому числі для 
відділення реабілітації 10000 грн.

•

КЗ”Луцький центр 
первинної медико -  
санітарної допомоги №1”

всього 21800 грн.

КЗ”Луцький центр 
первинної медико -  
санітарної допомоги №2”

всього 44000 грн.

КЗ”Луцький центр 
первинної медико -  
санітарної допомоги №3”

всього 19600 грн.

КЛПЗ”Луцька міська 
клінічна стоматологічна 
поліклініка”

Всього 148300 грн., в тому числі на 
стоматологічну допомогу 79100 грн., на 
проведення зубопротезування -  69200 грн.

ВСЬОГО 641300 грн.



Додаток^
до наказу УОЗ від 15.01.2018 р.№ 3/17-3

Інформація про виконання Комплексної програми підтримки мобілізованих та демобілізованих

за с і ч е н ь ______________ 2018 року ■*>
-  . до 5 числа щомісячно

Заклад Передбачено 
на рік, грн.

Виконання(факгичні витрати) 
на звітну дату

Витрати на 1-го пацієнта 
в грн.

Відсоток виконання
%

кількість сума, грн. план факт

Міська клінічна лікарня , в тому числі

м ед и кам е н т и

п родукт и х а р ч у в а н н я , л іж ко  -  дн і

Дитяча поліклініка

Стоматологічна поліклініка, в тому числі

ст ом ат ологічна допом ога

зубопрот езування

ЦПМСД

ЦПМСД № 1

ЦПМСД № 2

ЦПМСД № 3

ВСЬОГО *


