
 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Програми профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого 

населення Зазимської сільської ради Броварського району Київської 

області на 2021– 2022 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально – економічного 

розвитку, бюджету та фінансів, комунальної власності, реалізації державної 

регуляторної політики, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків та постійної 

комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, культури, 

молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту 

населення, Зазимська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму профілактики та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Зазимської 

сільської ради Броварського району Київської області на 2021– 2022 роки. 

2. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради здійснювати 

фінансування вказаної програми згідно затверджених кошторисних призначень 

на 2021 рік. 

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, 

комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків та постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, 

фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. 

 

 

Сільський голова Віталій КРУПЕНКО 

 

 

c. Зазим’є 

26 січня 2021 року 

№  360 - 05-позачергової – VIIІ 
  



 

Додаток № 1 

до рішення 05 позачергової сесії Зазимської 

сільської ради VIII скликання 

від 26.01.2021 року № 360 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей 

та окремих категорій дорослого населення Зазимської сільської 

ради Броварського району Київської області на 2021– 2022 роки 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Зазим’є 

2021 рік 
  



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей 

та окремих категорій дорослого населення Зазимської сільської 

ради на 2021 – 2022 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Зазимської сільської 

ради 

2. Підстава  Закон України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», «Про 

державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії», «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», Про внесення змін до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» від 15.06.2004, 

постанови Кабінету Міністрів України від 

11.07.2002 № 955 «Про затвердження 

Програми надання громадянам гарантованої 

державою безоплатної медичної допомоги» 

3. Розробник програми Відділ соціального захисту населення, 

захисту прав дітей, сім'ї та молоді Зазимської 

сільської ради 

4. Мета і шляхи  Реалізація положень законодавства України 

щодо забезпечення дітей та окремих 

категорій дорослого населення 

стоматологічною допомогою  

5. Фінансово-економічне 

обґрунтування 

Фінансування Програми здійснюватиметься 

за рахунок коштів  бюджету Зазимської 

сільської ради  

6. Термін реалізації 

програми 

2021 – 2022 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Бюджет Зазимської сільської ради 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього 

 

100,00 тис. грн,   

щорічно 

 

 



ПРОГРАМА 

профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей 

та окремих категорій дорослого населення Зазимської сільської 

ради Броварського району Київської області на 2021– 2022 роки 
 

1. Загальні положення 
 

Районна програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань 

у дітей та окремих категорій дорослого населення Зазимської сільської ради на 

2021 – 2022 роки (надалі – Програма) розроблена на основі Конституції України, 

Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», 

Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» від 15.06.2004, постанови Кабінету Міністрів України від 

11.07.2002 № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам 

гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 23.11.2004 № 566 «Про затвердження Протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», 

«терапевтична стоматологія», «хірургічна допомога», «орт одонтологія», 

«дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія» (надалі – 

Протоколів надання медичної допомоги). 
 

2. Мета і завдання Програми 
 

2.1 Метою Програми є реалізація положень законодавства України щодо 

забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення стоматологічною 

допомогою. 

3. Основні заходи реалізації Програми 
 

3.1 Основними напрямками діяльності та заходами Програми є: 

3.1.1 Невідкладна стоматологічна допомога у повному обсязі (до закінчення 

лікування даного захворювання) відповідно до Протоколів надання медичної 

допомоги, без застосування високовартісних матеріалів надається мешканцями 

Зазимської сільської територіальної громади: 

- дітям; 

- ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок 

війни, учасникам війни, членам сімей загиблих); 

- особам з інвалідністю І та ІІ групам (за наявності медичного висновку). 

3.1.2 Профілактичні дії; санація порожнини рота надається організованому 

дитячому населенню без застосування високовартісних матеріалів. 

3.1.3 Терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі 

надається дитячому населенню громади без застосування високовартісних 

матеріалів. 



3.1.4 Профілактичний огляд за графіком, шляхом огляду та визначення потреби 

у лікуванні та протезуванні населення без застосування високовартісних 

матеріалів надається мешканцям Зазимської сільської ради: 

- дітям; 

- ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок 

війни, учасникам війни, членам сімей загиблих); 

- особам з інвалідністю І та ІІ групам (за наявності медичного висновку). 

3.1.5 Профілактичний огляд, санація порожнини рота надається допризовникам, 

призовникам (мешканцям Зазимської сільської ради) без застосування 

високовартісних матеріалів. 

3.1.6 Терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без 

застосування високовартісних матеріалів  надається мешканцям громади: 

- ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок 

війни, учасникам війни, членам сімей загиблих); 

- особам з інвалідністю І та ІІ групам (за наявності медичного висновку). 

3.1.7 Ортопедична стоматологічна допомога з поновленням жувальної 

спроможності із застосуванням зубних протезів (штамповано-паяні незнімні 

протези; знімні пластинчаті протези суцільнолиті та пластмасові конструкції 

протезів за медичними показаннями) надається мешканцям Броварського району 

у повному обсязі: 

- ветеранам війни (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок 

війни, учасникам війни, членам сімей загиблих) 

- особам з інвалідністю І та ІІ групам (за наявності медичного висновку). 

3.1.8 Позачергове зубопротезування надається особам з пільгової категорії 

населення з втратою 80 і більше відсотків жувальної ефективності. 
 

4. Фінансове забезпечення реалізації  Програми 
 

4.1 Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету Зазимської сільської ради в межах затверджених кошторисних 

призначень. 
 

5. Очікувані результати Програми 
 

5.1 Дотримання вимог законодавства України щодо забезпечення  

безоплатною стоматологічною допомогою категорій населення,  визначених у 

пункті 3.1 цієї Програми, запровадження гарантованого їх обсягу. 

5.2 Покращення якості профілактики та лікування стоматологічних 

захворювань у дитячого населення Зазимської сільської територіальної громади. 
 
 

 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 


