
                                                  ДООПРАЦЬОВАНО 10.12.2020 
 

   
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 
 

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради 

«Про затвердження Програми  

розвитку галузі охорони здоров'я  

на 2021-2025 роки» 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, підпунктом 1 

пункту «а» статті 27, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради 

«Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-

2025 роки», що додається. 

 

2. Управлінню охорони здоров'я забезпечити внесення даного проєкту 

рішення на розгляд міської ради.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Бондарь 35 83 16



 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

«___» ___________ 20___ року № _____ 

 

Проєкт 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» _________ 20__ року                                                                  № ______ 

 

 

Про затвердження Програми  

розвитку галузі охорони здоров'я  

на 2021-2025 роки 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, пунктом 22 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення»,  Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-

2025 роки, що додається. 

 

2. Включити Програму розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-

2025 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022-

2023 роки. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

Тетяна Бондарь 35 83 16 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради  

«___» ____________ 2020 року № ______ 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

розвитку галузі охорони здоров’я  

на 2021-2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький – 2020  
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І. Паспорт Програми розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки 

 

1 Назва Програми 
Програма розвитку галузі охорони 

здоров'я на 2021-2025 роки 

2 Розробник Програми 
Управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького 

3 
Підстава для розробки 

Програми 

Закони України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», «Про 

державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» 

4 Учасники Програми 

Управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького, заклади 

охорони здоров'я міста 

5 
Термін реалізації 

Програми 
2021-2025 роки 

6 Джерела фінансування 
Кошти міського бюджету; 

інші кошти 

7 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

Щороку у межах виділених бюджетних 

призначень 

 

ІІ. Загальні положення 

Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки (далі – 

Програма) розроблена на підставі законів України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та інших нормативно-

законодавчих актів та спрямована на реалізацію положень Конституції України 

щодо права на охорону здоров'я та медичну допомогу. 

Заклади охорони здоров'я міста реорганізовано у комунальні 

некомерційні підприємства та уклали договори з Національною службою 

здоров'я України, відповідно до яких надаються медичні послуги, що включені 

до програми медичних гарантій. 

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», медичні послуги, що не включено до 

програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів 

Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних 

гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Заклади охорони здоров'я як комунальні підприємства здійснюють 

некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших 

результатів у сфері охорони здоров'я, без мети одержання прибутку, а також 

беруть участь у виконанні державних і місцевих програм у сфері охорони 

здоров'я. 
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Актуальність міської Програми обумовлена необхідністю продовження 

поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню міста 

Кропивницького, удосконалення та модернізацію матеріально-технічної та 

лікувально-діагностичної баз, створення необхідних умов для перебування 

пацієнтів та роботи медичного персоналу. 

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Здоров'я є найвищою цінністю для кожної людини та визначає 

перспективи її сталого розвитку та благополуччя. Проте з кожним роком 

збільшується кількість факторів, які негативно впливають на життя та здоров'я 

людей. 

В умовах реформування системи охорони здоров'я набуває особливої 

актуальності проблема забезпечення населення доступними та якісними 

медичними послугами, життєво важливими лікарськими та технічними 

засобами, а також збереження та розвиток закладів охорони здоров'я. 

Демографічна ситуація у місті Кропивницькому, як і в цілому в державі, 

продовжує погіршуватися. На фоні несприятливої соціально-економічної 

ситуації, негативних демографічних змін, воєнних дій на сході України 

відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення. 

Відсутність суспільного усвідомлення громадян щодо відповідальності 

за стан свого здоров’я, мотивації щодо його збереження та ведення здорового 

способу життя сприяють поширенню серед населення соціально значимих 

захворювань (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, онкологія, 

цукровий діабет тощо). 

Протягом останніх років вирішено ряд завдань, спрямованих на 

забезпечення прав громадян міста  на якісну та доступну медичну допомогу на 

первинному та вторинному рівнях, створення належних умов для перебування 

пацієнтів в закладах охорони здоров’я та роботи медичного персоналу. Вдалось 

частково покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове та 

медикаментозне забезпечення закладів. 

Існуючі проблеми охорони здоров'я є непростими, мають 

багатоаспектний комплексний характер та потребують подальшого вирішення. 

 

IV. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення населення якісною, ефективною, 

своєчасною та доступною медичною допомогою шляхом надання лікувальних, 

профілактичних та реабілітаційних послуг як передумови підвищення 

показників якості та тривалості життя, профілактика та забезпечення раннього 

виявлення захворювань, підвищення рівня ефективності використання 

ресурсів, формування мотивації до здорового способу життя населення та 

покращення демографічної ситуації. 
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V. Напрями реалізації, завдання та заходи Програми 

Напрями реалізації Програми є: 

збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя 

та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності; 

забезпечення реалізації права громадян на отримання медичних послуг 

відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» у межах програми медичних гарантій; 

забезпечення ефективного використання фінансових, трудових та 

матеріальних ресурсів у закладах охорони здоров'я; 

створення єдиного медичного простору шляхом інтеграції та взаємодії 

різних рівнів надання медичної допомоги населенню; 

збільшення доступності сучасних медичних технологій для різних верств 

населення; 

модернізація мережі закладів охорони здоров'я з метою проведення їх 

функціональних потужностей (кадрового потенціалу, матеріально-технічного 

оснащення) до рівня визначених вимог з урахуванням реальних потреб 

населення у медичних послугах; 

оновлення та модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров'я, приведення в належний стан будівель лікувальних закладів; 

запровадження інформаційно-комунікаційних технологій; 

впровадження сучасних інноваційних методів діагностики та лікування. 

Для досягнення визначеної мети мають бути вирішені основні завдання 

Програми, а саме: 

медико-соціальне забезпечення пільгових категорій населення; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я; 

забезпечення медичних оглядів призовників та допризовників; 

забезпечення медичних оглядів працівників бюджетних установ; 

підтримка закладів охорони здоров'я; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста. 

Заходи щодо реалізації Програми з обсягами фінансування наведені у  

додатку 1. Одними із заходів Програми є: 

1) Забезпечення безоплатними лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями 

захворювань, зокрема хворих на рідкісні (орфанні) захворювання. 

Особливості реалізації прав пацієнта на отримання лікарських засобів 

безоплатно або на пільгових умовах у разі їх амбулаторного лікування 

врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року 

№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами). 

Перелік груп населення, які відповідно до чинного законодавства у разі 

амбулаторного лікування мають право на лікарські засоби, що відпускаються 

безоплатно або на пільгових умовах, наведений у додатку 2. 

2) Забезпечення дітей з інвалідністю підгузками та осіб з інвалідністю 

технічними засобами (кало-, сечоприймачами та ін.) 
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Особи з інвалідністю забезпечуються технічними засобами (підгузками, 

сечо- та калоприймачами) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення 

інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами». 

Хворі потребують пожиттєвого щоденного використання одноразових 

виробів медичного призначення та засобів догляду. 

Регулярне, відповідно до потреби, забезпечення технічними засобами 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю сприятиме їх соціальній адаптації, 

інтеграції та покращенню якості життя. 

3) Пільгове зубопротезування. 

Певні категорії громадян згідно з чинним законодавством мають право на 

пільгове зубопротезування. 

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного 

зубопротезування здійснюється за рахунок субвенції з обласного бюджету і не 

включається до даної Програми. 

Надання пільг із зубопротезування здійснюється відповідно до Порядку 

надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 04 червня 2015 року № 389.  

Перелік категорій громадян міста Кропивницького, які відповідно до 

чинного законодавства мають право на пільгове зубне протезування, 

відображений у додатку 3. 

Зазначеним у переліку категоріям громадян за медичними показаннями 

зубні, зубощелепні та лицьові протези виготовляються безкоштовно (за 

винятком протезування із дорогоцінних металів, кераміки, нітрит-титанового 

покриття, бюгельного протезування, імплантатів). 

 

VІ. Фінансове забезпечення Програми  

 

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради, та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг бюджетних коштів 

визначається, виходячи із фінансової можливості бюджету міста. 

Обсяги фінансування Програми можуть уточнюватись в межах 

бюджетного періоду у процесі виконання. 

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми  
 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

покращення демографічних показників; 

зниження загального коефіцієнту смертності населення, у тому числі від 

інфекційних захворювань та захворювань на соціально значимі хвороби; 

ефективне використання матеріально-технічних, кадрових та фінансових 

ресурсів; 

поліпшення стану здоров'я дітей та підлітків, зниження рівня їх 

інвалідизації; 
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зниження захворюваності, інвалідності та смертності від серцево-

судинних та судинно-мозкових захворювань, злоякісних новоутворень; 

зменшення соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю 

самостійного забезпечення хворих пільгового контингенту лікарськими та 

технічними засобами; 

зниження ризиків загострень, рецедивів, ускладнень наявних 

захворювань та появи нових; 

продовження активного життя і зниження рівня передчасної смертності з 

керованих причин смерті серед окремих груп населення та певних категорій 

хворих. 

 

 VІІІ. Контроль за виконанням Програми 
 

Контроль  за  виконанням Програми  здійснюється  управлінням  охорони  

здоров’я Міської ради міста Кропивницького. 

Основні форми контролю щодо реалізації заходів та досягнення 

показників Програми: 

щомісячна звітність керівників закладів охорони здоров'я комунальної 

власності міста про стан виконання відповідних заходів Програми та надання 

управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького інформації 

про хід її виконання; 

щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях 

колегії управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького. 

 

 

 

Заступник начальника управління 

охорони здоров’я                                                                    Лариса КУДРИК  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення Кропивницької міської ради 

«_____» __________ 2020 року  № ______ 
 

Заходи щодо реалізації Програми розвитку галузі охорони здоров’я на 2021-2025 роки  

тис. грн 
№ 

з/п 
Зміст завдання Найменування заходу Програми Виконавці Джерело 

фінансування 

Обсяг 

коштів 

В тому числі по роках* 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Медико-соціальне 

забезпечення 

пільгових 

категорій 

населення 

1.1. Забезпечення безоплатними 

лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 

населення за певними категоріями 

захворювань, зокрема хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання, у тому числі:  

Заклади охорони 

здоров'я міста 

Загальний фонд 

міського бюджету 

(далі – ЗФ) 
35686,1 6375,0 6770,3 7129,1 7506,9 7904,8 

учасникам бойових дій в АТО, ООС та 

членів їх сімей 
530,6 257,3 273,3       

1.2. Забезпечення дітей віком  від 3-х 

років, хворих на фенілкетонурію, 

препаратами дієтичного харчування 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 

2474,8 442,1 469,5 494,4 520,6 548,2 

1.3. Забезпечення дітей з інвалідністю 

підгузками 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 
3294,3 588,5 625,0 658,1 693,0 729,7 

1.4. Забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними засобами (кало-, 

сечоприймачами та ін.) 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 

5178,2 925,0 982,4 1034,5 1089,3 1147,0 

1.5. Забезпечення пільгових категорій 

населення безкоштовним 

зубопротезуванням та лікуванням 

стоматологічних захворювань, у тому 

числі: 

Управління 

охорони здоров'я, 

КНП 

«Територіальне 

стоматологічне 

об’єднання» 

Міської ради міста 

Кропивницького»  

ЗФ 

6015,4 1074,6 1141,2 1201,7 1265,4 1332,5 

учасників бойових дій в АТО, ООС та 

членів їх сімей 720,3 349,3 371,0       

1.7. Надання стаціонарної та 

амбулаторної медичної допомоги 

учасникам АТО та членам їх сімей 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 

1840,7 892,7 948,0       
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1.8. Забезпечення продуктами 

харчування та лікарськими засобами 

ветеранів війни у разі стаціонарного 

лікування 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 

1276,0 228,0 242,1 254,9 268,4 282,6 

1.9. Забезпечення дітей, хворих на 

цукровий діабет, ланцетами та голками 

інсуліновими 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 

1410,5 252,0 267,6 281,8 296,7 312,4 

ВСЬОГО ЗФ 53740,0 60332,1 10777,9 11446,1 12052,7 12691,4 

2 Забезпечення 

медичного огляду 

призовників та 

допризовників 

2.1. Утримання медичної комісії при 

міському комісаріаті 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 
6791,2 1213,2 1288,4 1356,7 1428,6 1504,3 

2.2. Проведення медичного огляду 

призовників 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 
1854,2 331,3 351,8 370,4 390,0 410,7 

2.3. Проведення медичного огляду 

допризовників 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 
534,7 95,5 101,4 106,8 112,5 118,5 

2.4. Проведення стаціонарного 

медичного огляду призовників 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 
440,6 78,7 83,6 88,0 92,7 97,6 

ВСЬОГО ЗФ 9620,7 9620,7 1718,7 1825,2 1921,9 2023,8 

3 Забезпечення 

медичних оглядів 

працівників 

закладів освіти 

Проведення медичних оглядів 

працівників закладів освіти 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 

4639,6 828,8 880,2 926,9 976,0 1027,7 

4 Підтримка 

комунальних 

некомерційних 

закладів  

4.1. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв  

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 
179888,3 32135,5 34127,9 35936,7 37841,3 39846,9 

4.2. Заходи з протидії коронавірусу 

COVID-19, у тому числі страхування 

медичних працівників 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

ЗФ 

3200,0 3200,0         

ВСЬОГО ЗФ 194701,3 195255,1 35335,5 36938,2 38895,9 40957,4 

5 Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

закладів охорони 

здоров'я міста 

5.1. Забезпечення сучасним медичним 

та іншим обладнанням 

Заклади охорони 

здоров'я міста 

Бюджет розвитку  

(далі – БР) 
79057,7 14123,0 14998,6 15793,5 16630,6 17512,0 

5.2. Капітальний ремонт 

рентгенкабінету хірургічного відділення  

КНП «Міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» Міської ради міста 

Кропивницького», вул. Короленка, 56  

КНП «Міська 

лікарня швидкої 

медичної 

допомоги»  

БР 

1490,3 1490,3     

РАЗОМ   347239,4 64274,2 66088,3 68592,7 72228,1 76056,1 

 ЗФ 266691,4 48660,9 51089,7 52799,2 55597,5 58544,1 

 БР 80548,0 15613,3 14998,6 15793,5 16630,6 17512,0 
 

 

Заступник начальника управління охорони здоров'я                                                                            Лариса КУДРИК 



 

 

Додаток 2 

до рішення Кропивницької міської ради 

«_____» __________ 2020 року  № ______ 

 

П Е Р Е Л І К  

груп населення, у разі амбулаторного лікування яких 

лікарські засоби за рецептами лікарів 

відпускаються безоплатно або на пільгових умовах 

 

1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за 

рецептами лікарів відпускаються безоплатно: 

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї: 

діти віком до трьох років; 

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі 

учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 

категорій 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть 

яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»; 

дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - 

гормональні препарати); 

пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою 

годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою 

годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує 

мінімальний розмір пенсії; 

особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у 

зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку 

з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не 

перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, 

призначену замість пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

діти з інвалідністю відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани 

податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»; 
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2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на 

одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає 

право на податкову соціальну пільгу: 

діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України «Про охорону 

дитинства»; 

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 

категорії 3 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви 

нацистських переслідувань»; 

дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за 

життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з 

інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України «Про жертви 

нацистських переслідувань»; 

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до 

Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні»; 

неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»; 

особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 01 липня 

1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-

1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами 

праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями. 

2. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за 

рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості: 

діти віком від трьох до шести років; 

особи з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, 

відповідно до Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за 

національною ознакою»; 

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є 

пенсіонерами, відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні»; 

почесні донори України відповідно до Закону України «Про донорство крові 

та її компонентів» і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком «Почесний 

донор СРСР», відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. 

№ 240/95-ВР «Про введення в дію Закону України “Про донорство крові та її 

компонентів». 

 

Заступник начальника управління  

охорони здоров'я                                                                                 Лариса КУДРИК 



 

 

Додаток 3 

до рішення Кропивницької міської ради 

«_____» __________ 2020 року  № ______ 

 

П Е Р Е Л І К  

груп населення, які можуть отримати послуги пільгового зубопротезування 

 

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни – позачергове безоплатне 

зубопротезування; 

2. Почесні донори України – позачергове безоплатне зубопротезування; 

3. Особи, які належать до учасників бойових дій – першочергове безоплатне 

зубопротезування; 

4. Учасники війни – першочергове безоплатне зубопротезування за умови, 

якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу 

за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

5. Ветерани праці – першочергове безоплатне зубопротезування за умови, 

якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу 

за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  

6. Жертви нацистських переслідувань – першочергове безоплатне 

зубопротезування за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини 

доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

7. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, –  

безоплатне виготовлення і ремонт зубних протезів за умови, якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 

шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну 

пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

8. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – безоплатне 

виготовлення і ремонт зубних протезів за умови, якщо розмір середньомісячного 

сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців 

не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

9. Особи з інвалідністю – безоплатне зубопротезування на підставі 

індивідуальної програми реабілітації; 

10. Громадяни похилого віку – в необхідних випадках забезпечуються 

зубопротезуванням (безоплатно або на пільгових умовах); 

11. Особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

 

 

 

Заступник начальника управління  

охорони здоров'я                                                                                 Лариса КУДРИК 


