
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.12.2020  № 2-17/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження Програми медикаментозного забезпечення хворих  

із трансплантованими органами на 2021 – 2023 роки 

 

З метою створення умов для забезпечення хворим, що перенесли 

пересадку органів, адекватної профілактики відторгнення органних 

трансплантатів шляхом безперебійного забезпечення високовартісними 

імуносупресивними препаратами для продовження життя хворих,  враховуючи 

лист комунального підприємства «Золотоніський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради  

(09.12.2020 № 2105), керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму медикаментозного забезпечення хворих  

із трансплантованими органами на 2021 – 2023 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету громади в межах наявних 

фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і 

міською радою, передбачити фінансування цієї Програми.  

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е., контроль за виконання рішення покласти на постійну  

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

 

 

Міський голова                                                                   В.О.Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 15.12.2020  № 2-17/VIII 

 

 

Програма  

медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами  

на 2021-2023 роки  
 

 

ПАСПОРТ 

програми медикаментозного забезпечення  

хворих із трансплантованими органами на 2021-2023 роки 
 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Золотоніська міська рада 

2.  Розробник Програми 

КП «Золотоніський міський центр 

ПМСД (СМ)» ЗМР 

 

3.  
Відповідальний виконавець 

Програми 

КП «Золотоніський міський центр 

ПМСД (СМ)» ЗМР 

4.  Учасники Програми 

КП «Золотоніський міський центр 

ПМСД (СМ)» ЗМР  

Золотоніська міська рада 

5.  Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

6.  Етапи виконання Програми 2021 р., 2022 р., 2023 р.  
 

7.  
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
 

місцеві бюджети 

8.  
Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів 
175,5 тис.грн.  

 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 Програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими 

органами на 2021-2023 роки (далі – Програма), розроблена для вирішення 

проблеми щодо безперебійного забезпечення життєво необхідними 

препаратами вищезазначеної групи пацієнтів. 



В обєднаній територіальній громаді налічується 1 особа, яка перенесла 

трансплантацію органів та потребує постійного прийому життєво необхідних 

імуносупресивних препаратів. 

Тривалість життя даної категорії пацієнтів залежить безпосередньо  

від можливості застосування імуносупресивних лікарських препаратів. 

Відсутність цих медикаментів нівелює доцільність самої трансплантації  

та викликає соціальну напругу серед населення області.  

Невід’ємною складовою продовження життя хворих після пересадки 

органів є профілактика відторгнення трансплантату, що передбачає 

безперебійний пожиттєвий прийом препаратів імуносупресивної терапії  

у індивідуально підібраний комбінації та дозах.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998  

№1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських 

засобів за рецептами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення  

та за певними категоріями захворювань» дана група пацієнтів підлягає 

безкоштовним медикаментозним забезпеченням в амбулаторних умовах, за 

рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами 

на охорону здоров’я. 

Враховуючи вищезазначене та недостатній обсяг державного 

фінансування на медичне обслуговування визначеної категорії громадян, з 

метою забезпечення необхідними медичними препаратами і продовження 

тривалості життя даної категорії хворих, виникає гостра необхідність 

прийняття районної Програми і відповідного фінансового забезпечення за 

рахунок місцевих бюджетів. 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є створення умов для забезпечення хворим,  

що перенесли пересадку органів, адекватної профілактики відторгнення 

органних трансплантатів шляхом безперебійного забезпечення 

високовартісними імуносупресивними препаратами для продовження життя 

цієї категорії хворих. 

 

3. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Основними завданнями Програми є продовження життя хворих після 

пересадки органів шляхом організації профілактики відторгнення 

трансплантату. (див. додаток 1) 

 

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, 

передбачених у державному, обласному і місцевих бюджетах по галузі 

„Охорона здоров’я“, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

Фінансування з бюджету міської територіальної громади визначається 

щорічно з урахуванням фінансових можливостей бюджету та коштів, залучених 



на означену мету у місцевих та державному бюджеті.  

Орієнтовні розрахунки фінансового забезпечення Програми наведені  

у додатку 2 та додатку 3 до Програми. 

 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

- забезпечити пацієнтів міста, які перенесли трансплантацію органів, 

безоплатними життєво необхідними імуносупресивними препаратами протягом 

2021-2023 років. 

Результативним показником є 100% медикаментозне забезпечення даної 

категорії хворих міста і продовження тривалості їхнього життя.  

 

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ПРОГРАМИ 

Координація заходів, передбачених Програмою покладається  

на КП «Золотоніський міський центр ПМСД (СМ)» ЗМР. Контроль за 

реалізацією заходів, передбачених Програмою на постійну комісію з 

гуманітарних питань/ 

Узагальнену інформацію про хід та результати Програми КП 

«Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)» ЗМР подає щоквартально  

до 20 числа наступного за звітним періодом  до Золотоніської міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                  Н.О. Сьомак 



Додаток 1 

до Програми 

 

Завдання і заходи до обласної програми медикаментозного забезпечення хворих  

із трансплантованими органами на 2021 – 2023 роки 

 

№ 

з/п 
Завдання  Наіменування заходу 

Відповідальні за 

виконанння 

Строки 

викона

ння 

Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість) тис. грн. 

Загальний 

обсяг 

(тис.грн) 

  

2021 2022 2023 

    1. Безперебійне забезпечення життєвонеобхідними препаратами хворих із трансплантованими органами     

1.1. 

Продовження життя 

хворих після 

пересадки органів 

щляхом організації 

профілактики 

відторгнення 

трансплантату 

1.1.1. Безперебійне 

пожиттєве забезпечення 

препаратами 

імуносупресивної терапії                             

в індивідуально 

підібраних комбінаціях 

та дозах хворих                

із трансплантованими 

органами 

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної 

адміністрації, районні 

державні адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

об'єднані територіальні 

громади  

2021-

2023 

Місцеві 

бюджети 

В межах 

визначених 

потреб 

Обсяг видатків визначається 

щорічно, виходячи із 

можливостей та потреб 

місцевих бюджетів 

    Видатки всього, тис.грн. 
175 512,0 55 188,0 

58 

609,0 
61 715,0 

 

 

Секретар ради             Н.О. Сьомак 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Програми  

 

Орієнтовні розрахунки фінансового забезпечення Програми 

 

ВСЬОГО Загалом 2021 2022 2023 

Всього по бюджету 175 512 55 188 58 609 61 715 

включно з джерел:         

Державний бюджет 

(співфінансування ДФРР) 
        

Обласний бюджет 0 0 0 0 

Міський бюджет 175 512 55 188 58 609 61 715 

        Інші джерела не заборонені 

законодавством, в т.ч. можливість 

співфінансування  

        

Без фінансування         

          

Заходи 1.1.   2021 2022 2023 

Всього: 175 512 55 188 58 609 61 715 

включно з джерел:         

Державний бюджет 0 0 0 0 

Обласний бюджет 0 0 0 3 249 

Міський бюджет 175 512 55 188 58 609 61 715 

Інші джерела не заборонені 

законодавством 
        

Без фінансування         

 

 

 

Секретар ради   Н.О. Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Програми 

 

Орієнтовні розрахунки фінансового забезпечення Програми 

 

Завдання 

       1. Безперебійне забезпечення життєвонеобхідними препаратами хворих із трансплантованими органами 

        Захід 

    

   

1.1. Продовження життя хворих після пересадки органів шляхом організації профілактики відторгнення трансплантату 

1.1.1.  Безперебійне пожиттєве забезпечення препаратами імуносупресивної терапії у індивідуально підібраних комбінаціях та дозах хворих із 

трансплантованими органами 

        Опис заходу 

    

   

Забезпечення адекватної профілактики відторгнення органних трансплантатів пацієнтам, що перенесли пересадку органів, шляхом 

безперебійного забезпечення високовартісними імуносупресивними препаратами з метою продовження життя цієї категорії хворих 

      

Назва одиниці обладнання або витратних 

матеріалів (добова норма) 

Одиниці 

виміру 

Вартість одиниці, 

грн 

Річна потреба 

забезпечення 

(одиниць) Річна потреба у фінансуванні (грн) 

2021 2022 2121 2022 2023 

Препарат Циклоспорін 50,0 мг  курс на рік 36,00 730 730 26 280 27 909 29 388 

Препарат Циклоспорін 25,0 мг  курс на рік 20,00 730 730 14 600 15 505 16 327 

Препарат Мікофенолова кислота та її солі 

(натрію мікофенолат) 180,0 мг  
курс на рік 9,80 1 460 

1 460 14 308 15 195 16 000 

Всього   0,00 0 0 55 188 58 609 61 715 

        Рівень інфляції   

      
          Всього 2021 2022 2023 

   Загалом 175 512 55188 58609 61715 

   в т.ч. за джерелами фінансування         

   

Державний бюджет   

Обсяг видатків визначається щорічно 

Міністерством охорони здоров'я України 

   



 8 

Місцевий бюджет   

Обсяг видатків визначається щорічно, 

виходячи із можливостей та потреб 

місцевого бюджету 

  інші джерела не заборонені законодавством         

    

 

Секретар ради             Н.О. Сьомак 


