
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.12.2020 № 2-18/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Програми поліпшення 

медичного забезпечення  на 2021 -2025 роки 

 

З метою поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни, осіб, на 

яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму поліпшення медичного забезпечення ветеранів 

війни осіб, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (додається). 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) щорічно при формуванні 

показників бюджету громади передбачати кошти на реалізацію Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

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

постійну комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукомська  23320 



                                                                                                                         Додаток 

до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-18/VIII 

Програма 

поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни, осіб, на   яких 

поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" 

Загальні положення 

Програма поліпшення  медичного забезпечення ветеранів війни,  осіб, 

яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх  соціального захисту" спрямована на виконання  завдань щодо 

зміцнення стану здоров'я    учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок 

війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників війни.   

Чисельність ветеранів війни в Золотоніській  територіальній громаді 

становить 1214  осіб, у тому числі: 

 осіб з інвалідністю внаслідок війни - 220; 

 учасників бойових дій – 651; 

 учасників війни -192; 

 членів сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни -151. 

  

Мета Програми 

Метою Програми є розроблення заходів, спрямованих на збереження і 

зміцнення здоров'я учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни 

та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників війни  

забезпечення доступної медичної допомоги та поліпшення їх медичного 

забезпечення. 

Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 
- визначення   і   задоволення   потреб   ветеранів   війни у медичній 

допомозі; 

- надання   ветеранам   війни сучасних   видів   медичної   допомоги, 
забезпечення їх засобами лікування; 

- надання   путівок   учасникам бойових дій, особам з інвалідністю 
внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та, 
учасникам війни, які першочергово потребують термінового лікування 
в  КНП Золотоніській  районній багатопрофільній лікарні. 

 

Реалізація Програми 
 

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни та учасники війни  за необхідності в 



лікуванні в  КНП Золотоніській  районній багатопрофільній лікарні 

звертаються до управління праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради особисто та  подають наступні документи: - 

-    заява; 

-    копія паспорта; 

-    копія ідентифікаційного номера; 

-    копія  пільгового посвідчення; 

-    медичний висновок про необхідність лікування(форма 070); 

-    направлення  на лікування (із зазначенням відділення); 

На підставі поданих документів управління праці та соціального захисту 

виселення видає путівки для лікування в палатах з підвищеною комфортністю 

для ветеранів війни в  КПН Золотоніській районній  багатопрофільній лікарні. 

Термін путівки визначається за медичним висновком, але не може 

перевищувати 12 календарних днів. 

          У вартість путівки включаються витрати, які необхідні для забезпечення 

лікувальних заходів, які будуть спрямовані на медикаментозне 

забезпечення із розрахунку на один день перебування одного хворого - 

250,00 грн.  

Фінансування Програми 

Джерелами фінансування даної програми є кошти бюджету Золотоніської 
міської   територіальної громади передбачені в рамках Програми «Турбота». 

КНП Золотоніська  районна багатопрофільна  лікарня  несе  
відповідальність  за цільове використання  коштів. По закінченню терміну 
лікування КНП Золотоніська  районна багатопрофільна  лікарня  надає 
управлінню праці та соціального захисту населення звітипро суми 
використаних коштів. 

 

 

 

 

Секретар ради                                         Н.О. Сьомак 
 


