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Програма
відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою

недостатністю, які проживають на території Помічнянської об’єднаної
територіальної громади та отримують програмний гемодіаліз на 2020 рік

1. Загальні положення

З кожним роком зростає кількість хворих нефрологічного профілю.
Переважно це люди молодого віку (до 30 років і навіть підлітковий вік).
Гломерулонефрит і інші нефрити мають агресивний прогресуючий перебіг,
який через 2-3 роки дає нефросклероз із нирковою недостатністю. Це
приводить хворих до інвалідності. Такі хворі потребують гемодіалізу для
підготовки до пересадки донорської нирки. Після пересадки хворі
потребують спеціалізованого лікування. В області, на базі
КНП “Кіровоградська обласна лікарня” функціонує обласний центр
програмного гемодіалізу для надання спеціалізованої медичної допомоги
хворим області. Такий ще центр створено на базі КНП “Маловисківська
центральна районна лікарня”, послугами якого користується одна хвора
Помічнянської ОТГ.  На даний час в Помічнянській ОТГ налічується 4
хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують курси
програмного гемодіалізу. Всі вони отримують пенсію по інвалідності, але це
не забезпечує в повній мірі їх матеріальні потреби. Вони весь час потерпають
через свій стан здоров’я, обділені можливістю сприймати світ в усіх
напрямках та забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною
мірою позначається як на моральній, так і матеріальній сторонах їхнього
життя.

2. Мета Програми

Метою розробки цієї Програми є відшкодування вартості проїзду
хворим з хронічною нирковою недостатністю для забезпечення реалізації
життєвої необхідності отримання курсів програмного гемодіалізу на базі
КНП “Кіровоградська обласна лікарня” та КНП “Маловисківська центральна
районна лікарня ”.



3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є фінансова підтримка хворих з
хронічною нирковою недостатністю, що отримують курси програмного
гемодіалізу.

4. Організація виконання Програми

Відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою
недостатністю надається за місцем проживання (на території Помічнянської
ОТГ) на підставі особистої заяви, поданої до виконавчого комітету
Помічнянської міської ради. Одержувачі відшкодування за проїзд зобов'язані
повідомляти виконавчий комітет Помічнянської міської ради про зміну всіх
обставин, що впливають на виплату допомоги. Для отримання
відшкодування за проїзд громадяни до заяви додають: ксерокопію паспорта
(1, 2 та 11 сторінки); ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків; медичну довідку про отримання
програмного гемодіалізу; довідку про склад  сім'ї, що підтверджує місце
проживання; номер особового рахунку в установах банку для зарахування
коштів на ці рахунки.

5. Фінансування заходів для виконання Програми

Виконавчий комітет Помічнянської міської ради відшкодовує вартість
проїзду шляхом призначення допомоги на поточний рік з місяця звернення
(якщо протягом місяця подані всі необхідні документи) в розрахунку на
місяць та виплачує щомісячно згідно додатку до Програми. Відділ
бухгалтерського обліку виконавчого комітету Помічнянської міської ради
готує та передає виплатні документи до 5 числа місяця до установ банку та
здійснює розрахунки з громадянами. Нарахування компенсації проводиться
незалежно від факту перебування хворих на стаціонарному лікуванні, від
фактичного проходження ними програмного гемодіалізу та фактичного
проїзду від населеного пункту, в якому проживає хворий, до населеного
пункту, в якому він отримує програмний гемодіаліз. Середня вартість проїзду
може змінюватись в залежності від довжини маршруту. В розрахунок
компенсації входить: середня вартість проїзду автомобільним транспортом та



транспортом загального користування по маршруту Помічна –
Кропивницький, Помічна – Мала Виска  та в зворотному напрямку (на
сьогоднішній момент всі хворі проживають в Помічнянській ОТГ).

Маршрут № 1

Відстань автошляхами від м. Помічна до смт. Мала Виска становить
60 км., витрати палива (з розрахунку л/100км) становлять 4,8 л, вартість
палива (А-95) становить 22,00 грн., отже вартість проїзду в день
(4,8*22,00=105,60 грн.*2=211,20 грн.) становить 211,20 грн., за місяць
211,20*13=2745,60 грн., за квартал 2745,60*3=8236,80 грн., за рік
8236,80*4=32947,20 грн.

Маршрут № 2

Вартість поїздки залізничним транспортом від м. Помічна до
м. Кропивницький в день становить 25,00*2=50,00 грн., за місяць 50,00*13=
650,00 грн., за квартал 650,00*3=1950,00 грн., за рік 1950,00*4=7800,00 грн.

Вартість проїзду хворим відшкодовуватиметься в розмірі 50 відсотків
вартості проїзду (за місяць Маршрут № 1 2745,60:2=1372,80 грн., Маршрут
№ 2 650,00:2=325,00 грн.) за рахунок коштів міського бюджету. Загальний
обсяг фінансування на весь період дії Програми з міського бюджету, на
чотирьох осіб, становить: на 2020 рік — 18782 грн. 40 коп.

Обсяг фінансування Програми з міського бюджету може бути уточнено
під час складання проєкту міського бюджету на відповідний рік з
урахуванням необхідності фінансування заходів Програми.

6.  Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу надати додаткові соціальні гарантії
хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують курси
програмного гемодіалізу.

7.  Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійними комісіями
міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту ; з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного
обслуговування та громадського харчування.



8. Термін дії Програми

Програма діє з 01 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Додаток до міської Програми
відшкодування вартості
проїзду хворим з хронічною
нирковою недостатністю на
2020 рік

Розрахунок вартості проїзду хворих з хронічною нирковою
недостатністю від місця проживання до обласного центру та у

зворотному напрямку на 2020 рік

№
з/п

ПІБ.,
адреса проживання

Розмір
допомоги
на місяць
2020 року,

грн.

Розмір
допомоги на
квартал 2020

року, грн.

Розмір
допомоги на
2020 рік, грн.

1.  Мироненко Валентина
Григорівна, м. Помічна
вул. Хмельницького, 94/20

1372,80 4118,40 10982,40

2. Бевзенко Валентина
Вячеславівна, м. Помічна
вул. Дениса Іванова, 29

325,00 975,00 2600,00

3. Грущак Марія Тимофіївна,
м. Помічна вул. Вороного, 9

325,00 975,00 2600,00

4. Шепель Тетяна
Анатоліївна, м. Помічна
вул. Партизанська

325,00 975,00 2600,00

Всього: 2347,80 7043,4 18782,40

______________________________


