
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 02.10. 2018 № 39-7/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Положення про використання коштів  

державної субвенції по Урядовій програмі „Доступні ліки” 

  

Відповідно до Закону України „Про державні  фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення”, постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.03.2017 №152 „Про забезпечення доступності лікарських засобів”, 

керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про використання коштів державної субвенції по 

Урядовій програмі „Доступні ліки” (додається). 

2. Дане рішення вступає в силу з 01.10.2018. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та 

торговельного обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.). 

 

 

Міський голова       В. О. Войцехівський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ложкарьова 56403 



 
Додаток  

до рішення міської ради  

від 02.10. 2018 № 39-7/VІІ 

 

 

Положення про використання коштів державної субвенції по Урядовій програмі  

«Доступні ліки» 

 

 

1. Дане положення розроблено на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.03.2017 № 152 „Про забезпечення доступності 

лікарських засобів” та регулює механізм виконання Урядової програми  

„Доступні ліки” (далі - Програма) в м.Золотоноша. 

2. Визначити виконавчий комітет Золотоніської міської ради 

розпорядником коштів за вказаною Програмою. 

3. Виконавчому комітету Золотоніської міської ради здійснювати 

відшкодування вартості лікарських засобів згідно вимог постанови КМУ від 

17.03.2017 №152 „Про забезпечення доступності лікарських засобів”.  

4. Зобов'язати КП „Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради: 

4.1. Проводити контроль за випискою рецептів лікарями первинної ланки. 

4.2.Контролювати відповідність лікарських засобів до переліку, 

визначеному Програмою, на підставі звітів аптек та аптечних закладів шляхом 

візування вказаних звітів керівником установи.  

4.3. Забезпечувати підготовку проектів договорів співпраці по реімбурсації 

ліків за Програмою між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради і 

аптеками та аптечними закладами. 

4.4.Вживати заходів щодо розширення мережі аптечних закладів, які 

беруть участь у реалізації Програми. 

4.5. Забезпечувати подання відповідної звітності про стан реалізації 

Програми.  

 

 

Секретар ради          Н.О.Сьомак 

 


