
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 лютого 2021 р.                                                                                       №  44 

 

Про утворення конкурсної комісії щодо 

визначення уповноважених аптечних 

установ та лікувально-профілактичних  

закладів 

 

Керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу, п.п. 6 п.б ч.1 ст.34, ст. 40, ст. 52, 

ч.6 ст.59  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи", рішення Житомирської обласної ради від 

24.12.2020 року № 36 "Про внесення змін у рішення обласної ради від 

21.12.2017 № 878, зі змінами,  Порядком використання субвенції з обласного 

бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконавчий комітет Андрушівської 

міської ради 

 

В И Р І Ш У Є: 

 

1. Утворити конкурсну комісію щодо визначення уповноважених 

аптечних установ для відпуску ліків за безплатними рецептами лікарів та 

лікувально-профілактичних закладів, які будуть здійснювати пільгове медичне 

обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

та затвердити її персональний склад, що додається. 

2. Затвердити Положення про визначення на конкурсних засадах 

уповноважених аптечних установ для відпуску ліків за безплатними рецептами 

лікарів та лікувально-профілактичних закладів, які будуть здійснювати пільгове 

медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, що додається. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Демченка С.Д. 

 

 

Міський голова                                                                       Галина БІЛЕЦЬКА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету Андрушівської 

міської ради 19 лютого 2021 

р. № 44 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про визначення на конкурсних засадах уповноважених аптечних установ 

для відпуску ліків за безплатними рецептами лікарів та лікувально-

профілактичних закладів, які будуть здійснювати пільгове медичне 

обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

1. Це Положення визначає порядок визначення на конкурсних засадах 

уповноважених аптечних установ для відпуску ліків за безплатними рецептами 

лікарів, та лікувально-профілактичних закладів (стоматологічним установам), 

які здійснюють послуги із зубопротезування (за винятком зубопротезування із 

дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається 

Міністерством охорони здоров’я України), що будуть здійснювати пільгове 

медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

2. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я апарату міської ради та 

її виконавчого комітету надає запити суб’єктам господарювання, що проводять 

діяльність, пов’язану з роздрібною торгівлею лікарськими засобами та 

лікувально–профілактичним закладам (стоматологічним установам), які 

здійснюють послуги із зубопротезування (за винятком зубопротезування із 

дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається 

Міністерством охорони здоров’я України). 

3. Комісію очолює голова, який за посадою є заступник міського  голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії. До складу комісії 

входить заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії. 

Секретарем комісії призначається відповідальний працівник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я апарату міської ради та її виконавчого 

комітету. 

Зміни у складі комісії здійснюється рішенням виконавчого комітету. 

3.1.Голова в межах своєї компетенції: 

- скликає засідання комісії; 

- головує на засіданнях комісії; 

- дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які можуть бути 

залучені до роботи комісії; 

- організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. 

3.2. Секретар комісії: 

- направляє членам комісії повідомлення про час та місце проведення, 

порядок денний, проекти документів, які виносяться на розгляд; 

- веде журнал реєстрації прийнятих документів від суб’єктів 

господарювання.  
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4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та 

цим Порядком.  

5.Комісія здійснює свою роботу шляхом проведення засідань.  

6. Визначає умови, дату та строк проведення конкурсу 

7. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

ніж 2/3 його складу. 

Рішення комісії приймається на відкритому засіданні простою більшістю 

голосів і оформлюється протоколом, який підписується головою, секретарем. 

Рішення комісії про визначення уповноважених суб’єктів господарювання 

в десятиденний строк надсилається уповноваженим суб’єктам господарювання. 

Суб’єкти господарювання подають секретарю комісії для участі у конкурсі по 

визначенню уповноважених аптечних установ для відпуску ліків за 

безплатними рецептами лікарів, та надання послуг лікувально-

профілактичними закладами, які будуть здійснювати пільгове медичне 

обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

такі документи: 

- заяву, що подається на бланку суб’єкта господарювання; 

- завірену печаткою суб’єкта господарювання копію ліцензії; 

- відомості про умови зберігання лікарських засобів; 

- відомості про кваліфікацію персоналу. 

8. Право на відпуск ліків за безплатними рецептами лікарів, та надання 

послуг лікувально-профілактичними закладами, які будуть здійснювати 

пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи мають суб’єкти господарювання, які відповідають 

вимогам: 

- забезпечення відповідних умов зберігання медичних препаратів; 

- забезпечення вимог п.п.1, 2, 3 постанови Кабінету Міністрів України від 

17.10.08 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби 

медичного призначення» (зі змінами); 

- забезпечення відповідним технічним обладнанням. 

Комісія розглядає подані суб’єктами господарювання документи та приймає 

рішення щодо переліку уповноважених суб’єктів господарювання. 

Рішення комісії оформлюється протоколом. 

9. Матеріально – технічне забезпечення комісії здійснює Андрушівська 

міська рада. 

10. Комісія діє на громадських засадах. 

 

 


