
 

 

 

      

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

  Третя сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 грудня 2020 року                        № 64 

 

Про затвердження Програми  

медикаментозного забезпечення  

жителів Помічнянської ОТГ із  

трансплантованими органами 

на 2021- 2026 роки 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

№1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань» (із змінами), з метою 

безперебійного забезпечення хворих із трансплантованими органами 

імуносупресивними препаратами для профілактики відторгнення органних 

трансплантатів хворих-мешканців громади, за погодженням постійної 

депутатської комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, 

керуючись статтею 26, пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада    в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити програму медикаментозного забезпечення жителів 

Помічнянської ОТГ із трансплантованими органами на 2021- 2026 роки (далі – 

Програма)  згідно з додатком. 

2. КНП «Помічнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

щорічно інформувати міську раду про хід виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту. 

 

 

 

Міський голова            Микола АНТОШИК 

 

 



 

 
Затверджено 

рішенням міської ради 

від 23.12.2020 року № 64 

 

 

Програма 

медикаментозного забезпечення жителів Помічнянської ОТГ із 

трансплантованими органами на 2021 - 2026 роки 

 

1. Вступ 

Медицина розвивається для збереження здоров’я людей. Із розвитком 

такої науки, як трансплантологія, важкохворі пацієнти із тяжкими 

патологіями отримали шанс на порятунок. Трансплантація – це метод, що 

полягає у пересадці пацієнту (реципієнту) органа або тканини від донора. По 

суті, це технічний прийом перенесення органу чи матеріалу в життєздатному 

функціональному стані. 

Найчастіше людині роблять пересадку кісткового мозку, шкіри, печінки, 

нирки, серця, легень, тонкої кишки тощо. Для трансплантації    

використовуються як трупні, так і отримані від живих донорів органи і 

тканини.      Після трансплантації в організмі реципієнта розвивається імунна 

відповідь на численні антигени трансплантата. Найбільш вивчені антигени 

людини, з якою пов'язана імунна відповідь на трансплантат, - це антигени 

HLA. Саме тому, після виконання трансплантації розпочинається важливий 

етап реабілітації – прийому імуносупресорів, які знижують ризик реакції 

«трансплантат проти хазяїна». 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

У Помічнянській 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 пряму загрозу життю людини.  

Програма медикаментозного забезпечення жителів Помічнянської ОТГ 

із трансплантованими органами на 2021 – 2026 роки (далі – Програма) 

розроблена для вирішення проблеми щодо безперебійного забезпечення 

життєво необхідними препаратами вищезазначеної групи пацієнтів. 

Невід’ємною складовою продовження життя хворих після пересадки 

органів є профілактика відторгнення трансплантату, що передбачає 

безперебійний пожиттєвий прийом препаратів імуносупресивної терапії у 

індивідуально підібраних 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. 

Станом на сьогодні державою виділяється недостатнє фінансування на 

повноцінне забезпечення хворих даної категорії необхідними препаратами 

імуносупресивної терапії. 

Враховуючи вищезазначене та недостатній обсяг фінансування  

на медичне обслуговування визначеної категорії громадян за рахунок 

обласного бюджету, з метою продовження тривалості життя даної категорії 

хворих, виникає гостра необхідність прийняття Програми. 

Паспорт до Програми наведений у додатку 1 до Програми. 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є створення умов для забезпечення хворих,  

що перенесли пересадку органів, адекватної профілактики відторгнення 

органних трансплантатів шляхом безперебійного забезпечення 

високовартісними імуносупресивними препаратами для продовження життя 

цієї категорії хворих. 

 

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься у межах 

асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті, та з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету може коригуватися 

під час складання проєкту бюджету на відповідний рік з урахуванням 

можливостей дохідної частини бюджету. 

Орієнтовні розрахунки фінансового забезпечення Програми наведені  

у додатку 2 та додатку 3 до Програми. 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

- частково забезпечити пацієнтів громади, які перенесли трансплантацію 

органів, безоплатними життєво необхідними імуносупресивними препаратами 

протягом 2021-2026 років та продовження тривалості життя даної категорії 

хворих.  

 

 

 



 

 

 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ПРОГРАМИ 

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на 

постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється у 

межах компетенції КНП «Помічнянський центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

Виконавці заходів Програми, зазначені у Програмі, інформують 

Помічнянську міську раду про хід виконання Програми щорічно до 15 січня 

на період до 2027 року. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



 

 

Затверджено 

                                                                                                 рішенням  міської ради 

                                                                                                 від 23.12.2020 року № 64   

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про призначення і виплату грошової допомоги жителям  

Помічнянської громади із трансплантованими органами на 2021 - 2026 роки 
 

1. Положення про призначення і виплату грошової допомоги жителям 

Помічнянської громади із трансплантованими органами, розроблено на виконання 

Програми медикаментозного забезпечення жителів Помічнянської ОТГ із 

трансплантованими органами на 2021 - 2026 роки. 

Дане положення визначає порядок призначення та виплати грошової 

допомоги  мешканцям Помічнянської громади із трансплантованими органами.  

2. Грошова  допомога двічі на рік у розмірі по 10 000 грн. призначається 

мешканцям, які постійно проживають та зареєстровані на території Помічнянської 

громади. Призначення вищевказаної допомоги на медикаментозне забезпечення, 

здійснюється Помічнянською міською радою раз у півріччя відповідно до ст. 91 

Бюджетного кодексу України. 

3. Підставою для призначення грошової допомоги мешканцям                    

Помічнянської громади, що потребують медикаментозного забезпечення  

трансплантованими органами:                             

- заява на ім’я міського голови; 

- копії медичних документів, що підтверджують наявність проведення 

операції з трансплантації органів:  

- копія паспорта (1, 2, 11 стор.); 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

Міська рада сприяє заявникам щодо здійснення копіювання зазначених 

документів. 

4. Виплата грошової допомоги мешканцям Помічнянської громади, що 

потребують медикаментозного забезпечення з трансплантованими органами  

здійснюється Помічнянською міською радою за рахунок коштів міського бюджету 

через відділення Укрпошти за місцем проживання одержувача допомоги, або через 

установи банків шляхом перерахування коштів на особові рахунки заявників. 

________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до Програми 

 
 

 

Паспорт програми медикаментозного забезпечення жителів Помічнянської ОТГ із трансплантованими органами на 

2021 – 2026 роки 

Програма 

затверджена  
  Рішенням Помічнянської міської ради від  « 23 »  грудня  2020 року № 64 

Замовник - 

координатор 
   

Виконавці заходів 

програми 
  

КНП «Помічнянський ЦПМСД» 

Терміни 

виконання 

програми  

  
2021-2026 

роки 
      

  

Прогнозовані 

обсяги та джерела 

фінансування, грн. 

       

 всього 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ВСЬОГО  

по бюджету 

120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

місцевого 

бюджету 

120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

джерела інші, в 

т.ч. можливість 

співфінансування  

     

  

Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та 

можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді 



 

 

Додаток 2 до Програми 

 

Орієнтовні розрахунки фінансового забезпечення Програми 

ВСЬОГО Загалом 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всього по бюджету 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

включно з джерел:             

Державний бюджет 

(співфінансування 

ДФРР) 

            

Місцевий бюджет 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

 Інші джерела не 

заборонені 

законодавством, в т.ч. 

можливість 

співфінансування  

            

Без фінансування             

Заходи 1.1.   2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всього: 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

включно з джерел:             

Державний бюджет 0 0   0 0 0 

Місцевий бюджет 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

            

Без фінансування             



 

 

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 об- 

ладнання або вит-

ратних матеріалів 

Одиниці 

виміру 

Вартість 

одиниці, 

грн. 

Річна потреба забезпечення (одиниць) Річна потреба у фінансуванні (грн.) 

2021    2021    

Препарат 

Мікофенолова 

кислота та її солі 

(натрію мікофе-

нолат) 500,0 мг 

курс на 

рік 

20,00 730    14600    

Препарат 

Такролімус 1,0 мг 

курс на 

рік 

61,20 2555    156366    

Препарат 

Метилпреднізолон 

4 мг 

курс на 

рік 

5,00 365    1825    

Конкор 5 мг курс на 

рік 

5,00 365    1825    

Всього       174616    



 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до програми медикаментозного забезпечення жителів Помічнянської ОТГ із 

трансплантованими органами на 2021 – 2026 роки  

 

Програма медикаментозного забезпечення жителів Помічнянської ОТГ із 

трансплантованими органами на 2021 – 2026 роки розроблена на підставі 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів 

людині» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

№1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань» (із змінами). 

Щорічно зростає кількість хворих, що перенесли трансплантацію органів та  

потребують дороговартісного медикаментозного лікування і 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. 

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. 

Метою Програми є створення умов для забезпечення хворих,  

що перенесли пересадку органів, адекватної профілактики відторгнення органних 

трансплантатів шляхом безперебійного забезпечення високовартісними 

імуносупресивними препаратами для продовження життя цієї категорії хворих. 

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, 

передбачених у місцевому бюджеті та з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.  

 

 

 

Заступник міського голови з  

питань виконавчих органів ради  

(соціальна сфера)       Артем ЩЕРБАТЮК 

 


