
 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Програми відшкодування в Зазимській сільській 

раді витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів окремим 

категоріям громадян при амбулаторному лікуванні на 2021 – 2022 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», з метою 

забезпечення окремих груп населення, за певними категоріями захворювань, 

безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів у разі амбулаторного 

лікування, 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 відшкодування в Зазимській сільській раді витрат, 

пов’язаних з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при 

амбулаторному лікуванні на 2021 – 2022 роки. 

2. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради здійснювати 

фінансування вказаної програми згідно затверджених кошторисних призначень. 

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на постійні комісії 

сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, 

комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків та 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 

№  358 - 05-позачергової – VIIІ 



Додаток № 1 

до рішення 05 позачергової сесії Зазимської 

сільської ради VIII скликання 

від 26.01.2021 року № 358 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

відшкодування в Зазимській сільській раді витрат, пов’язаних 

з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при 

амбулаторному лікуванні на 2021 – 2022 роки 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Зазим’є 

2021 рік 



ПАСПОРТ 

Програми відшкодування в Зазимській сільській раді витрат, пов’язаних 

з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при 

амбулаторному лікуванні на 2021 – 2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Зазимської сільської 

ради 

2. Підстава  Постанова КМУ №1303 «Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань» від 17.08.1998 року (із змінами 

та доповненнями).  

3. Розробник програми Відділ соціального захисту населення, 

захисту прав дітей, сім'ї та молоді Зазимської 

сільської ради 

4. Мета і шляхи  Забезпечення окремих категорій громадян , 

за рецептами лікарів,  безоплатними та 

пільговими ліками при амбулаторному 

лікуванні  

5. Фінансово-економічне 

обґрунтування 

Фінансування Програми здійснюватиметься 

за рахунок коштів  місцевого бюджету 

Зазимської сільської ради. 

6. Термін реалізації 

програми 

2021 – 2022 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Місцевий бюджет 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього 

 

100,00 тис. грн,   

щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма 
відшкодування в Зазимській сільській раді витрат, пов’язаних 

з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при 

амбулаторному лікуванні на 2021 – 2022 роки 
 

I. Загальні положення 
 

Програма відшкодування в Зазимській сільській раді витрат, пов’язаних з 

відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при амбулаторному 

лікуванні на 2021 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно, стаття 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань» та з метою забезпечення окремих груп населення, за певними 

категоріями захворювань, безоплатним та пільговим відпуском лікарських 

засобів у разі амбулаторного лікування. 
 

II. Мета і завдання Програми 
 

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, 

а саме безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань. 
 

III. Основні заходи реалізації Програми 
 

Основними заходами реалізації Програми є: 
 

1. Забезпечення безоплатними ліками за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування за місцем проживання наступних категорій осіб: 
 

- інвалідів війни 1, 2 та 3 групи; 

- учасників бойових дій; 

- осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2; 

- дітей-інвалідів. 

- учасників АТО 
 

2. Забезпечення пільговими ліками, з оплатою 50% їх вартості за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування за місцем проживання наступних 

категорій осіб: 
 

- інвалідів 1 та 2 групи відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні». 
 

IV. Фінансування Програми 
 



Фінансування заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, що 

передбачатимуться у сільському бюджеті, а також із залученням коштів із інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 

V. Очікувані результати Програми 
 

Реалізація цієї Програми дозволить забезпечити окремі групи населення,  за 

певними категоріями захворювань, безоплатними та пільговими ліками за 

рецептами лікарів у разі  амбулаторного лікування за місцем проживання.  

 

VІI. Контроль за виконанням Програми 
 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної 

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

та на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, 

інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, які несуть відповідальність за 

виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових 

ресурсів, визначають форми і методи координації виконання  Програми. 

 

 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 
 


