
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 01.11. 2019  № 48-80/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до міської програми забезпечення ефективним лікуванням 

хворих на орфанні захворювання на 2018 – 2020 роки 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства „Золотоніський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) 

Золотоніської міської ради” (07.10.2019 № 1847) щодо збільшення суми витрат 

на відшкодування вартості лікарських засобів на 2019 рік, керуючись п.22 ч.1 

ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до міської програми забезпечення ефективним лікуванням 

хворих на орфанні захворювання на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 27.07.2018 №36-4/VІІ, зі змінами від 18.04.2019 №43-48/VІІ, від 

18.07.2019 №46-47/ VІІ, виклавши в новій редакції:  

- пункт 6.3 розділу 6: 

 
№ 

п/п 

 

Напрямки 

використання 

Витрати на рік, тис.грн. (без урахування 

індексів інфляції на 2018-2020 р.р.) 

Всього за 

2018-2020 рр. 

грн. 

2018 

(проект) 

2019 

(проект) 

2020 

(проект) 

 

1 Дієтичне 

харчування РАМ-2 

30 000 - 72 000 102 000 

2 Проведення 

фармакотерапії 

хворих з 

орфанними 

захворюваннями 

117 300 596 207 281 520 952 327 

  147 300 596 207 353 520 1 054 327 

 

- таблицю розділу 8: 
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№ 

п/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

2018 

(проект) 

2019 

(проект) 

2020 

(проект) 

1. Показники затрат      

1.1. Обсяг фінансових затрат 

за програмою 

тис. грн  міський 

бюджет 

147 300 596 207 353 520 

2. Показники продукту      

2.1. Кількість хворих, яким 

показана адекватна 

фармакотерапія 

осіб статистична 

звітність 

3 3 3 

2.2. Кількість хворих, яким 

показано дієтичне 

харчування 

осіб статистична 

звітність 

1 1 1 

3. Показники ефективності      

3.1. Показник забезпечення 

хворих з орфанними 

захворюваннями 

адекватною 

фармакотерапією 

% статистична 

звітність 

100 100 100 

3.2. Показники забезпечення 

хворих з орфанними 

захворюваннями 

дієтичним харчуванням 

% статистична 

звітність 

100 100 100 

 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконання рішення 

покласти на постійну  комісію з питань охорони здоров'я, навколишнього 

середовища та соціального захисту населення (Неліна Л.Т.). 

 

 

 

Міський голова                                                                         В.О.Войцехівський 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ложкарьова 23804 


