
Додаток 
до Програми медико-соціального забезпечення 
пільгових та соціально незахищених верств 
населення м. Кіровограда на 2011 рік

Заходи
щодо реалізації Програми медико-соціального забезпечення 

пільгових та соціально незахищених верств 
населення м. Кіровограда на 2011 рік

Джерела фінансування

В тому числі

Міський бюджет
(тис. грн.)

№ 
з/п

Зміст завдання Найменування заходу 
Програми

Термін виконання та 
виконавці

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання 

(тис.грн.)

Держав-
ний   

бюджет
(тис.
грн.)

Облас-
ний  

бюджет
(тис.
грн.)

Загаль-
ний 

фонд

Спеці-
альний 
фонд

КЕКВ

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Проведення лікування  
хворих на розсіяний 
склероз та вірусний 
гепатит 

Всього

Забезпечити хворих: 
Гусєву Є.В. з діагнозом 
«розсіяний склероз» 
медичним препаратом 
«Цераксон»;
Реву І.В. та Мазур В.О. з 
діагнозом «вірусний 
гепатит С» 
противірусними 
препаратами

Протягом 2011 року
Управління охорони 
здоров’я  КМР, 
5-та міська поліклініка,
КЗ «Центральна міська 
лікарня м.Кіровограда»

20,0

20,0
20,0

60,0

20,0

20,0
20,0

60,0

1132 Поліпшення стану 
здоров’я  та 
лікування 
тяжкохворих, 
зниження 
показників  
смертності



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Проведення
амбулаторного
лікування категорій 
населення, яким 
лікарські засоби 
відпускаються 
безоплатно або на 
пільгових умовах

Всього

Забезпечити безоплатний 
та пільговий відпуск 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення та 
певних категорій  
захворювань 

Протягом 2011 року
Управління охорони 
здоров’я  КМР, 
КЗ «Центральна міська 
лікарня м.Кіровограда»,
КЗ «Поліклінічне 
об’єднання 
м.Кіровограда»,
5-та міська поліклініка,
КЗ «Амбулаторія ЗПСМ»

180,5

264,6
106,6

5,0

556,7

180,5

264,6
106,6
5,0

556,7

1132 Поліпшення стану 
здоров’я хворих,що 
мають хронічні 
захворювання та 
підлягають 
безкоштовному та 
пільговому 
забезпеченню 
лікарськими 
засобами у разі 
амбулаторного 
прийому

3. Забезпечення 
максимальної якості 
життя пацієнтів з 
невиліковними 
(смертельними) 
захворюваннями, 
кваліфікованого 
догляду за ними, 
необхідної  їм 
симптоматичної та 
психологічної 
допомоги

Всього

Забезпечити відкриття 
хоспісного відділення для 
надання медичної та 
соціальної, психологічної 
допомоги хворим з 
обмеженим прогнозом 
життя

Протягом 2011 року
Управління охорони 
здоров’я  КМР, 
КЗ «Центральна міська 
лікарня м.Кіровограда»

50,0

50,0

50,0

50,0

2130

Покращання якості 
життя та 
полегшення 
страждань пацієнтів 
з різними 
нозологічними 
формами хронічних 
невиліковних 
хвороб переважно в 
термінальному 
періоді їх 
прогресування
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Проведення

профілактики та 
лікування 
стоматологічних 
захворювань пільгових
та незахищених
категорій населення

Всього

Забезпечити лікування 
стоматологічних 
захворювань пільговим та 
незахищеним категоріям 
населення міста

Протягом 2011 року
Управління охорони 
здоров’я  КМР, 
міська стоматологічна 
поліклініка №1,
міська стоматологічна 
поліклініка №2

25,0

15,0

40,0

5,0

5,0

10,0

20,0

10,0

30,0

1132
Поліпшення
профілактики та 
лікування 
стоматологічних 
захворювань 
пільгових та 
незахищених
категорій населення 
міста

РАЗОМ 706,7 676,7 30,0

Начальник управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради                                                      Л. Пивоварчук


