
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2021 № 16-14/VІІІ 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2022-2024 роки 

 

 З метою забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами по догляду за пацієнтами, враховуючи лист КП 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” 

(23.11.2021 №3871), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2022-2024 роки 

(далі - Програма) згідно з додатком. 

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 заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань  (Денисюк Л.І.). 

 

 

Секретар ради               Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 № 16-14/VІІІ 

 

Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними 

засобами по догляду за пацієнтами на 2022-2024 роки 

 

1. Загальні положення 

Програму забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2022-2024 роки (далі - 

Програма) розроблено на підставі Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-

інвалідів технічними та іншими засобами» зі змінами, наказу МОЗ України від 

12.02.2013 №109 «Про затвердження форм первинної облікової документації та 

звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та 

іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення».  

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1301 

«Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів 

технічними та іншими засобами» до технічних засобів по догляду за 

пацієнтами, які отримують безпосередньо осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю або їх законні представники в закладах охорони здоров’я для 

використання у амбулаторних та побутових умовах, належать сечоприймачі 

чоловічі та жіночі, високопоглинаючі прокладки для жінок, які страждають 

нетриманням сечі, підгузки, а також технічні засоби з мовним виводом: 

глюкометри, термометри та тонометри (далі – технічні засоби). Потребу у 

забезпеченні зазначеними технічними засобами по догляду за пацієнтами 

визначають для осіб з інвалідністю – медико-соціальні експертні комісії з 

оформленням індивідуальної програми реабілітації, для дітей з інвалідністю – 

лікувально-консультативні комісії закладів охорони здоров’я з оформленням 

індивідуальної програми реабілітації та з підготовкою відповідного висновку.  

Реалізація Програми має суттєве значення для соціальної адаптації осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю незалежно від їх психофізичного розвитку, 

стану здоров'я, віку, статі, соціально-економічного статусу і визначає такі 

цільові сфери – доступність до інформації та комунікацій, освіти, зайнятості, 

підтримки доходів і соціального забезпечення, сімейного життя і свободи 

особистості. 

 

2. Паспорт Програми 

Паспорт визначає суму коштів, які необхідні для виконання Програми, 

законодавчої підстави її реалізації, мету, завдання, напрямки діяльності, 

відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики 

Програми, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним 

використанням бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми. 

Паспорт Програми підлягає затвердженню в порядку, визначеному 
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чинним законодавством. 

 

3. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма 

          Станом на 01.11.2021 під наглядом сімейних лікарів міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги перебуває 178 дитини з інвалідністю та 

800 осіб з інвалідністю. 

Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з наслідками перенесених 

інсультів, травм голови, хребта, вроджених вад нервової системи та інших 

хвороб потребують пожиттєвого забезпечення підгузками, 

високопоглинаючими прокладками, згідно з показами та призначенням лікаря 

або комісії лікарів, у кількості від 1 до 3 штук на добу. 

Калоприймачами, сечоприймачами забезпечуються особи з інвалідністю 

відповідно до інструкцій по експлуатації.  

Згідно з проведеним моніторингом станом на 01.11.2021 кількість осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними 

засобами, становить 38 осіб, з них 14 дітей.  

Регулярне забезпечення осіб з інвалідністю й дітей з інвалідністю 

відповідно до потреби та щоденне використання ними у амбулаторних та 

побутових умовах технічних засобів сприятиме їх соціальній адаптації, 

інтеграції та покращення якості життя. 

Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують 

забезпечення технічними засобами становить: 

 
Показники Одиниця 

виміру 
2022 2023 2024 

Кількість осіб, що потребують 

забезпечення технічними засобами 

реабілітації (виробами медичного 

призначення): 

    

 - калоприймачі осіб 10 12 14 

 - сечоприймачі  осіб 4 6 8 

 - підгузки осіб 35 41 45 

Разом осіб 49 59 67 

 

4. Мета Програми 

Метою Програми є реалізація рівних можливостей для осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю, їх соціальної адаптації й інтеграції в суспільство 

шляхом забезпечення технічними засобами реабілітації, що надаються особі з 

інвалідністю та дитині з інвалідністю із урахуванням фактичних потреб 

залежно від віку, статі, виду, форми захворювання безоплатно. 

 

5. Шляхи та способи вирішення проблеми, термін та етапи 

виконання Програми 
Вирішення проблеми планується наступними шляхами: 

- визначення для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю щорічної 

потреби  у технічних засобах; 
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-  закупівля технічних засобів; 

- забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними 

засобами згідно індивідуальної програми реабілітації інвалідів. 

Щорічно на початку року шляхом аналізу медичних статистичних 

показників здійснюється оцінка стану виконання Програми за звітний період 

(попередній рік). Термін виконання програми 2022 – 2024 роки. 

 

6. Завдання Програми та заходи для її виконання, обсяги та джерела 

фінансування 
6.1. Для досягнення поставленої мети Програми необхідно за рахунок 

коштів міського бюджету (КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги») реалізувати у 2022-2024 роках завдання щодо забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за 

пацієнтами відповідно до потреби. 

6.2. Для виконання завдань Програми необхідно здійснення наступних 

заходів КП «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради: 

- здійснення моніторингу щодо потреби осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю у технічних засобах; 

- визначення щорічної потреби у технічних засобах на кожну особу з 

інвалідністю та дитину з інвалідністю; 

- закупівля технічних засобів по догляду за пацієнтами; 

- проведення реабілітаційних заходів шляхом забезпечення технічними 

засобами за індивідуальними програмами реабілітації інвалідів відповідно до 

потреби; 

- ведення первинної облікової медичної документації щодо забезпечення 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами згідно по 

догляду за пацієнтами з вимогами МОЗ України. 

6.3.Напрямками використання бюджетних коштів при забезпеченні осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю є закупівля технічних засобів по догляду за 

пацієнтами (індекси інфляції на 2022-2024 роки не враховані і підлягають 

врахуванню при формуванні бюджетного запиту на відповідний рік): 

 
Найменування Очікувані витратина рік, тис. грн. (без 

урахування індексів інфляції) 

Всього за 2022 

– 2024 роки, 

тис. грн. 2022 2023 2024 

Закупівля технічних засобів по догляду за 

пацієнтами (виробів медичного 

призначення) 

440,0 467,0 496,0 1403,0 

 

6.4. Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснювати за 

рахунок коштів загального фонду міського бюджету по КПКВК МБ 0212111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» в межах планових призначень, 

затверджених у місцевому бюджеті на відповідний рік на реалізацію Програми 
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та інших залучених джерел фінансування не заборонених чинним 

законодавством України. Головним розпорядником коштів є виконавчий 

комітет Золотоніської міської ради, виконавцем – КП «Золотоніський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)» 

Золотоніської міської ради. 

 

7. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюють міська рада, виконавчий 

комітет міської ради. 

 

8. Очікуваний результат виконання Програми 

Виконання Програми надасть можливість забезпечити інвалідів та дітей-

інвалідів технічними засобами по догляду за пацієнтами, та відповідно – 

підвищення рівня медичної допомоги зазначеній категорії населення громади 

якості їх життя.  

Результативні показники виконання Програми: 

 
№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниці 

виміру 

Джерело 

інформації 

Прогноз 

2022  2023  2024 

1. Показники затрат      

1.1. 

Обсяги видатків на 

закупівлю технічних 

засобів 

тис. грн. міський 

бюджет 

440,0 467,0 496,0 

2. Показники продукту      

2.1. 

Кількість осіб з 

інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, яких 

забезпечено технічними 

засобами за Програмою 

осіб статистична  

звітність 

38 38 38 

3. Показники ефективності      

3.1. 

Показник забезпечення 

осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю 

технічними засобами  

% розрахунок 100 100 100 

4. Показники якості      

4.1. 

Диспансерний облік осіб 

з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які 

підлягають забезпеченню 

технічними засобами 

% статистична  

звітність 

100 100 100 

 

Показники Програми можуть уточнюватися у процесі виконання із 

відповідними відображеннями у паспорті Програми. 

 

 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 
 


